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จัดพิมพ์และเผยแพร่
จัดทำ�โดย
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จำ�นวนพิมพ์

: กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
: คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ปี 2561
: สำ�นักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
: 600 เล่ม

สารจากผู้อ�ำนวยการ
การด�ำเนินงานของส�ำนักโรคไม่ติดต่อยึดตามกรอบแนวทางของกรมควบคุมโรคซึ่งได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ       
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากลภายในปี 2580 โดยมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาบทบาทการเป็นผู้อภิบาลระบบ
ป้องกันควบคุมโรคของประเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือชี้การด�ำเนินงานและน�ำสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชน
การด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บซึ่งเป็นโรคและภัย
สุขภาพที่มีความซับซ้อนและเป็นพลวัต ส�ำนักฯ มุ่งเน้นการปรับบทบาทให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางสังคมและเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                  
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้มีการขับเคลื่อนงานส�ำคัญๆ เช่น การขับเคลื่อนแผนการป้องกันควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการคลินกิ NCD
คุณภาพมาตรการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอ�ำเภอ มาตรการผู้ก่อการดีป้องกันการ
จมน�ำ้ ในเด็ก รวมทัง้ การประเมินความเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ นอกจากนีไ้ ด้รเิ ริม่
โครงการโรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย (3) ดี เพื่อลดการบริโภคเกลือโซเดียมในโรงพยาบาล       
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับบุคคล รวมทั้งการใช้       
แอพลิเคชัน่ สือ่ สารให้ความรูก้ บั ประชาชน เป็นต้น ซึง่ ได้ดำ� เนินงานต่อเนือ่ งและมีความก้าวหน้า
มาเป็นล�ำดับ และยังต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
รายงานประจ�ำปีฉบับนีไ้ ด้รวบรวมผลการด�ำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บของส�ำนักโรคไม่ติดต่อประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื้อหาในรายงาน
ประกอบด้วย นโยบายและทิศทางการด�ำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผลการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี รวมทั้งการเฝ้าระวังโรค 5 มิติ
อนึง่ การด�ำเนินงานของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อส�ำเร็จได้ดว้ ยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ รวมทัง้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก
คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบควบโรคเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ
บุคลากรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดท�ำรายงานประจ�ำปีครั้งนี้
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

		
		

นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

				 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นโยบาย
1. ให้ ค วามส� ำ คั ญ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นางานสาธารณสุ ข ตามแนวพระราชด� ำ ริ แ ละโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ                       
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ
3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครอง     
ผูบ้ ริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้รว่ มคิด ร่วมน�ำ ร่วมท�ำและร่วมรับผิดชอบด้วย
เป็นการอภิบาลแบบเครือข่ายเอื้ออ�ำนวยระบบสุขภาพแห่งชาติเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
4. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทัง้ การบริหารการเงินการคลังการบริหารก�ำลังคน และ
การบริหารข้อมูลสุขภาพเพือ่ สนับสนุนการปฏิรปู สาธารณสุขและปฏิรปู ประเทศเพือ่ ให้พลเมืองไทยมีสขุ ภาพแข็งแรง
5. ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาก�ำลังคนด้านสาธารณสุข ทั้งความรู้ทักษะ การผลิต การใช้การสร้างขวัญก�ำลังใจ        
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
6. วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านสาธารณสุข เพือ่ ประสิทธิผลทีด่ ตี อ่ สุขภาวะของ
ประชาชน
8. สนับสนุนกลไกการท�ำงานสาธารณสุขให้เป็นไปเพือ่ ส่งเสริมการสร้างความมัน่ คงและความผาสุกของสังคมไทยและ
สังคมโลก

ค่านิยม

£ ซื่อสัตย์

£ มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน

£ สามัคคี

£ กล้าหาญท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง

£ มีความรับผิดชอบ

£  ตรวจสอบได้โปร่งใส

แนวทางการท�ำงาน
1.
2.
3.
4.

ก�ำหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมาย คือให้คนไทยมีสุขภาพดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล
สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์
สร้างสามัคคีเพื่อให้บุคลากรโดยส่วนรวมมีความสุขเหมือนชื่อกระทรวง
ให้ไว้ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์:

พันธกิจ:

เป้าหมาย:

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชน
สุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาลระบบ
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

ค่านิยม: M O P H
1. Mastery

เป็นนายตัวเอง สามารถบังคับตนเองได้ ลดโลภ โกรธหลง ท�ำเพื่อผู้อื่น
คือภาวะผู้น�ำ
2. Originality
รู้จัดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
3. People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จะด�ำเนินการสิ่งใดขอให้นึกถึงประชาชน
ก่อน ให้ถามตัวเองเสมอว่าท�ำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไร
4. Humility
มีความนอบน้อมถ่อมตน ซึง่ จะท�ำให้เราเข้าได้กบั ทุกทีท่ กุ คน เสมือนเป็น
น�้ำที่แทรกซึมได้ทุกที่ หน้าที่จะต้องท�ำให้ประชาชนดูแลสุขภาพของ
ตนเองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP&P Excellence) ที่จะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่
2. ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีการ
ประสานเครือข่าย โรงพยาบบาลทั้งประเทศในทุกสังกัด รวมถึงภาคเอกชนจะต้องมีการร่วมมือกันในการ
พัฒนาบริการ
3. ด้านการพัฒนาคน (People Excellence) บุคลากรต้องมีความมั่นคงในคุณธรรมและมีปัญญาที่จะพัฒนา
สิ่งต่างๆ พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
4. ด้านระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม (Governance Excellence) ให้คุณค่าผู้ป่วยด้วยการเข้าใจ เข้าถึง
พึ่งได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559
ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

3

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ

20 ปี

ด้านสาธารณสุข กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560-2579)
ย. 3 เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ย.1 : พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ย.5 คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

ย.4 : เป็นมิตรกับ
สิ่งเเวดล้อม

1
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
(PP & P Excellence)

2
ย.9 : พัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

มั่นคง

ย.2 ความสามารถ
ในการแข่งขัน

มั่งคั่ง
ยั่งยืน

ย.7 : โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
ย.8 : พัฒนาวิทยาศาตร์

ย.6 ปรับสมดุลภาครัฐ

ด้านการจัดระบบบริการ
สุขภาพ
(Service Excellence)

3
ด้านการพัฒนาคน
(People Excellence)

ย.6 : การบริหาร
จัดการในภาครัฐ

4
ย.4 เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน

วิสัยทัศน์ชาติ

4

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ย.2 : ลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12

ด้านระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณธรรม
(Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์
สธ. 20 ปี

พ

)

ร

)

)

การพัฒนานโยบาย
มาตรการ และบริการ

การพัฒนา
ก�ำลังคน
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

1
5

ประชาชนได้รับ
การป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ระดับมาตรฐานสากล
ภายในปี พ.ศ. 2579

4
การปรับระบบบริหาร
จัดการและพัฒนา
ความร่วมมือ

2

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

3

การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

ร

ce)

ยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค 20 ปี
รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

5

6

ยุทธศาสตร์ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ยุทธศาสตร์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2579

6

1

การสร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ
ในการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ

2

การพัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐานและวิชาการ การเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

3

การพัฒนาบทบาทการน�ำ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

4

การพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

5

การเตรียมความพร้อมและการจัดการ ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บตามมาตรฐานสากล

6

การบริหารจัดการองค์การแนวใหม่

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

นโยบายการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ของกรมควบคุมโรค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

เพื่อให้การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านสาธารณสุข และ
แนวทางการท�ำงานที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขอให้ท่านรองอธิบดี ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้อ�ำนวยการ และบุคลากร              
กรมควบคุมโรคทุกท่านมุ่งมั่น ร่วมกันด�ำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ โดยผมจะให้ความส�ำคัญกับโครงการและหลัก
การท�ำงานดังนี้

1

โครงการตามแนวพระราชด�ำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2

การพัฒนาสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรค และการลดโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามข้อก�ำหนด หรือ
พันธะสัญญาระหว่างประเทศ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ เป็นต้น

3

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยให้ความ
ส�ำคัญกับระยะปฏิรูป 5 ปีแรก เพื่อเป็นการวางรากฐานของความส�ำเร็จระยะต่อไป

4

แผนงาน หรือ โครงการ ทีส่ นับสนุนค�ำรับรองผลการปฏิบตั ริ าชการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่ EOC, TB, OVCCA, CVD, D-RTI

5

การพัฒนากลไกขับเคลือ่ นเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคระดับอ�ำเภอ ภายใต้โครงการคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)

6

การพัฒนาภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค (วิชาการ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สิ่งแวดล้อม)

7

การสร้างเสริมเอกภาพในการท�ำงาน การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม การบูรณาการการท�ำงานทัง้ ในแนวระนาบ
และในแนวดิ่ง

8

การพัฒนาผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญในต�ำแหน่งงาน บุคลากร          
ภาคภูมใิ จในบทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของงาน มีความรักและผูกพันขององค์กร อยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่ดีและปลอดภัย
ให้ไว้วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

7

8

รายงานประจำ�ปี 2561

สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด
1. อัตราการเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ของเด็กต่อประชากรเด็กแสนคน
≤ 4.5
2. อัตราการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา < ร้อยละ 5

มาตรการ: 2P1I
1. ด้านนโยบาย (Policy)
- จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ “ความปลอดภัยทางน�้ำระดับชาติ”      
และน�ำสู่การปฏิบัติ
2. ด้านป้องกันระดับชุมชน (Protecting Community level)
- ผลักดันการสร้างทีม Merit Maker
- พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดผลการด�ำเนินงาน
- ส่งเสริมการใช้คอกกัน้ เด็ก (Playpen) แก่ผปู้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็ก
(ที่มีเด็กอายุ 1-2 ปี)
- ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน
3. ด้านข้อมูลและสือ่ สารความเสีย่ ง(Information& Risk communication)
- เฝ้าระวังการจมน�้ำช่วงปิดเทอม
- สอบสวนการจมน�้ำของเด็กทุกราย
- รณรงค์ป้องกันการจมน�้ำ

ตัวชี้วัด
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ต่อประชากรแสนคน)
- เป้าหมายประเทศ : อัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนไม่เกิน
16 ต่อประชากรแสนคน
- เป้าหมายรายจังหวัด : ลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ร้อยละ 21 (อ้างอิงค่ามัธยฐานปี พ.ศ. 2553-2555)

มาตรการ: 4X4
1. การบริหารจัดการ
- SAT-EOC RTI คุณภาพ   
- อ�ำเภอมีการบูรณาการงาน RTI ใน DHB
- Trauma & Emergency Admin (TEA Unit) คุณภาพ
- สสอ./รพช./สปคม.เป็นเลขาร่วม ศปถ.อ�ำเภอ
2. การจัดการข้อมูล (4I)
- Integration Data 3 ฐาน/-พัฒนาระบบ IS Online
- Information Black Stop น�ำเสนอข้อมูลผ่าน ศปถ.
3. การป้องกัน (D-CAR)
- D-RTI    
- Community Road Safety (ชุมชน/ต�ำบล/หมู่บ้าน)
- Ambulance System
- RTI Officer เน้นรถพยาบาล รถยนต์ราชการ
4. การรักษา (2EIR)
- ESM คุณภาพ/ER คุณภาพ/In-hos คุณภาพ/Referral System

ตัวชี้วัด
1. อัตราผู้ป่วย รายใหม่
- อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4
- อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่สงสัยป่วย
ได้รับการวัดความดันที่บ้าน Home Blood Pressure Monitoring : HBPM
≥ร้อยละ 10
2. (กลุ่มป่วย) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่คุมได้
(เบาหวาน ≥ ร้อยละ 40  ความดันโลหิตสูง ≥ ร้อยละ 50)
3. (กลุ่มเสี่ยง) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ≥ ร้อยละ 82.5
มาตรการ: 2P2S
1. การขับเคลือ่ นนโยบายและสร้างพันธมิตรความร่วมมือ (Policy & Advocacy)
- ผลักดันแผนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
- ผลักดันยุทธศาสตร์ลดบริโภคเกลือและโซเดียมฯ
2. ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง (Promotion and Risk Reduction)
- สื่อสารประชาสัมพันธ์/รณรงค์สื่อสารวันส�ำคัญ
- ชุมชน ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ (CBI-NCDs)
- Application: เกมส์ให้ความรู้โรค NCDs
- CVD CKD Preventive Clinic Award และ NCD Forum
3. เสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพ (Strengthen Health System)
- NCD Clinic Plus/Stop CVD/Service Package
- พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ
4. การเฝ้าระวังและติดตามประเมินผล (Surveillance and M&E)
- BRFSS      
- พัฒนา Dashboard

แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้ำ
ของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ≤3.0
ภายในปี 2564

แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร

ลดอัตราตายจากการบาดเจ็บการ
จราจรลดลง 50% ภายในปี 2563

แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เป้าหมาย

ตายก่อนวัยอันควรจาก NCDs
ลดลง 25% ภายในปี 2568

ทิศทางการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์

ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579

อ�ำนาจหน้าที่

ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

1

ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก�ำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรม
และสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

2

ก�ำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อทีม่ สี าเหตุหรือปัจจัยก�ำหนดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ
พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

3

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มี
สาเหตุหรือปัจจัยก�ำหนดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

4

ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก�ำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ
พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

5

เป็นศูนย์ขอ้ มูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อทีม่ สี าเหตุหรือ
ปัจจัยก�ำหนดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม
และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

6

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ที่มาของข้อมูล: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543
รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

9

พันธกิจ

ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม ในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ตลอดจนจัดท�ำฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากล

1

ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และพัฒนาศักยภาพให้
กับภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

2
3

ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ กฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการ
ด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

4

H

P

ติดตามและประเมินผล การด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ

ค่านิยม

ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

		
ค่านิยม คือ “MOPH” เป็นค่านิยมทีก่ ำ� หนดให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับค่านิยมกรมควบคุมโรค เพือ่ ให้
บุคลากรของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิง่ ใหม่ ใส่ใจประชาชน และถ่อมตนอ่อนน้อม เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั
ทัศน์ เน้นหนักใน 4 ประเด็น ดังนี้
Mastery เป็นนายตนเอง หมายถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ     
ยึดมัน่ ในความถูกต้อง มีวนิ ยั ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ บนพืน้ ฐานของการ
มีส�ำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

M
P

10

O
H
รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่     
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

People centered ใส่ใจประชาชน หมายถึง ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการท�ำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก
“เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

Humility อ่อนน้อม ถ่อมตน หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน�้ำใจ ให้อภัย
รับฟังความเห็นเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

รายงานประจำ�ปี 2561

11

นางนิตยา พันธุเวทย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
แผนและประเมินผล

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือ
ในประเทศและระหว่างประเทศ

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

นางสุชาดา เกิดมงคลการ
หัวหน้ากลุ่มป้องกัน
การบาดเจ็บทั่วไป

นางนงนุช ตันติธรรม
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
และรักษาการหัวหน้ากลุ่มป้องกัน
การบาดเจ็บจากการจราจร

คณะผู้บริหารส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

นางสาวศศภัสส์ โกมล
รักษาการหัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายแพทย์ไผท สิงห์ค�ำ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบาดวิทยา

12

รายงานประจำ�ปี 2561

สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ข้าราชการ 9 คน
พนักงานราชการ 10 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
ลูกจ้างโครงการ 1 คน

พั ฒ นางานวิ ช าการ
ด้ า นการเฝ้ า ระวั ง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่
ติ ด ต่ อ พั ฒ นาภาคี
เครือข่าย และระบบ
บริการป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ

จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
NCD ในระดับต่างๆ/
แผนการใช้ จ ่ า ยงบ
ประมาณ และการ
ติดตามประเมินผลของ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เข้ า สู ่ ร ะบบราชการ
4.0 (PMQA 4.0) ตาม
หลักธรรมภิบาล และ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
ส�ำนักให้เป็น คนเก่ง   
คนดี และมีความสุข

ข้าราชการ 4 คน
พนักงานราชการ 3 คน

กลุ่มพัฒนาองค์กร

นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

ข้าราชการ 6 คน
พนักงานราชการ 3 คน
พนักงานกระทรวง 1 คน

กลุ่มยุทธศาสตร์
แผนและประเมินผล

แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

บริหารจัดการภาพรวม
ของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
ให้สามารถขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานได้

ข้าราชการ 8 คน
พนักงานราชการ 4 คน
พนักงานกระทรวง 7 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
ลูกจ้างประจ�ำ 1 คน

กลุ่มบริหารทั่วไป

พั ฒ นางานวิ ช าการ
ด้ า นการเฝ้ า ระวั ง
ป ้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น
(City RTI/D-RTI/IS
Online และข้อมูล 3
ฐาน)

ข้าราชการ 5 คน
พนักงานราชการ 5 คน
พนักงานกระทรวง 1 คน

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจร

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือ
ในประเทศและระหว่างประเทศ

นายแพทย์ไผท สิงห์ค�ำ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบาดวิทยา

พั ฒ นางานวิ ช าการ
ด้ า นการเฝ้ า ระวั ง
ป้ อ งกั น ควบคุ ม การ
เสียชีวิตจากการจมน�้ำ
ในเด็ก การพลัดตกหก
ลมของผู้สูงอายุ และ
การป้ อ งกั น การบาด
เจ็บจากความรุนแรง

ข้าราชการ 5 คน
พนักงานราชการ 3 คน

พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
สถิติจากโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ

ข้าราชการ 3 คน
พนักงานราชการ 3 คน
ลูกจ้างโครงการ 6 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

พั ฒ นาความร่ ว มมื อ
กั บ ภาคี ใ นและต่ า ง
ประเทศ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การต่ า งประเทศรวม
ทั้งการน�ำเสนอผลงาน
วิชาการนานาชาติ

ข้าราชการ 3 คน
ลูกจ้างโครงการ 2 คน

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ กลุม่ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในประเทศ
และระบาดวิทยา
ทั่วไป
และระหว่างประเทศ

นางนงนุช ตันติธรรม
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
และรักษาการหัวหน้ากลุ่มป้องกัน
การบาดเจ็บจากการจราจร

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

โครงสร้างและกรอบอัตราก�ำลัง

การปรับโครงสร้างองค์กร
กรมควบคุมโรคโดย ท่านอธิบดี (นายสุวรรณชัย
วัฒนายิ่งเจริญชัย) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์
อัษฎางค์ รวยอาจิณ) และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
(แพทย์หญิง ศศิธร ตั้งสวัสดิ์) มีนโยบายปรับโครงสร้างการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้การขับเคลื่อน
องค์กรเป็นไปด้วยความราบรื่น เหมาะสม ทันยุคสมัย       
ตรงตามภารกิจ และสอดคล้องกับการปฏิรูปของประเทศ
คณะท�ำงาน PMQA 4.0 ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ      
ได้ร่วมกันวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ ทั้งภารกิจหลัก (Core
function) และภารกิ จ รอง (Non-core function)               
4 ภารกิจหลัก ดังนี้ เพือ่ น�ำสูก่ ารปรับเปลีย่ นบทบาทภารกิจ
ของส�ำนักฯ
ภารกิจที่ 1 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
วิจยั นวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บ ตลอดจนจัดท�ำฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
พฤติ ก รรมเสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ และการบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้    
มาตรฐานสากล
ภารกิจที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ และพัฒนา
ศักยภาพให้กบั ภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ภารกิ จ ที่ 3 ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด นโยบายสาธารณะ    
กฎหมาย กฎระเบี ย บและมาตรการด้ า นการเฝ้ า ระวั ง       
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ภารกิจที่ 4 ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ
คณะกรรมการอ�ำนวยการ ติดตาม ก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
การพัฒนายกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
(PMQA 4. 0)
คณะกรรมการวางแผนและประเมิ น ผลของ         
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอการปรับ
โครงสร้างและอัตราก�ำลังเพื่อที่จะรองรับบทบาทภารกิจ
ใหม่ในอนาคตดังกล่าว โดยยึดหลัก
1) การจัดโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจ อ�ำนาจ
หน้าที่ของส�ำนักฯ ยุทธศาสตร์ 20 ปี และทิศทางการ  
ด�ำเนินงานของกรมควบคุมโรค
2) การสร้างแผนภาพความเชือ่ มโยงให้เห็นขอบเขต
ความเชือ่ มโยงงานและก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักทีป่ ระสาน
ข้ามสายงานในงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก
3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ อือ้ ต่อ
การด�ำเนินงานของบุคลากรในองค์กรและเครือข่าย
4) การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและ
ภายนอกกระทรวง และเครือข่ายระหว่างประเทศ
โครงสร้างใหม่ของส�ำนักฯ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม       
เท่ า เดิ ม ดั ง แผนภาพ โดยมี ก ลุ ่ ม งานเพิ่ ม ขึ้ น ใหม่ ห รื อ             
ปรับบทบาทภารกิจ ดังตารางที่ 1

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างองค์กร ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กลุ่มงานเดิม
1. กลุ่มบริหารทั่วไป
2. กลุ่มพัฒนาองค์กร
3. กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน

กลุ่มงานปรับใหม่
1. กลุ่มบริหารทั่วไป
2. กลุ่มพัฒนาองค์กร
3. กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและ
ประเมินผล

4. กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข

4. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

5. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
6. กลุม่ ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
7. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บอื่นๆ
8. ศูนย์สารสนเทศ

หมายเหตุ

ปรับชื่อกลุ่มงานและภารกิจ
ปรับชื่อกลุ่มงานและภารกิจ
(รวมกลุม่ พัฒนาระบบสาธารณสุข
และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

5. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการ
จราจร
6. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
ปรับชื่อกลุ่มงาน
7. กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและ ปรับชื่อกลุ่มงานและภารกิจ
ระบาดวิทยา
8. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือใน
กลุ่มงานใหม่
ประเทศและระหว่างประเทศ

ผังโครงสร้างขององค์กร
นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

นายชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
รองผู้อ�ำนวยการ

กลุ่มพัฒนา
องค์กร

นางจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการ

กลุ่ม
โรคไม่ติดต่อ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผน
และประเมินผล

นางสาวศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์
รองผูอ้ ำ� นวยการ

กลุ่มพัฒนาความ
ร่วมมือในประเทศ
และระหว่างประเทศ

นางนงนุช ตันติธรรม
รองผูอ้ ำ� นวยการ

กลุ่มป้องกัน
การบาดเจ็บจาก
การจราจร

กลุ่มที่ปรับปรุงหน้าที่
กลุ่มที่จัดตั้งใหม่
และอ�ำนาจ
ข้อมูลจากค�ำสั่งส�ำนักโรคไม่ติดต่อที่ 34 และ 35/2561 ลงวันที่ 3 ก.ย. 61 และเลขที่ 60/2561 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 61
กลุ่มที่คงเดิม

กลุ่มป้องกัน
การบาดเจ็บทั่วไป

นายไผท สิงห์ค�ำ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ระบาดวิทยา

ที่ปรึกษาหลัก

กลุ่มบริหารทั่วไป

ที่ปรึกษารอง

ประชุมการปรับโครงสร้างและอัตราก�ำลังเพื่อที่จะรองรับบทบาทภารกิจใหม่ในอนาคต
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รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การด�ำเนินงาน Healthy Work Place
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้ด�ำเนินงาน สถานที่ท�ำงาน      
น่าอยู่ น่าท�ำงาน จากแนวความคิดให้ความส�ำคัญ เรื่อง     
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่มีความสุขและสดชื่น แจ่มใส    
คือ พลังส�ำคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันให้งานมีประสิทธิภาพ และ
ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี
ทั้งภายในและภายนอก คือร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น
ผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือชีวิตการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัวที่สมดุล และ
มีคณ
ุ ภาพของบุคลากรทุกคนในองค์กร ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
จึงได้จัดกิจกรรม Healthy Work Place หรือสถานที่
ท� ำ งานน่ า อยู่ น่าท�ำงาน เป็นการด�ำเนินงานต่ อ เนื่ อ ง       
จากปี พ.ศ. 2560

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรในส�ำนักฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินกิจกรรม สถานทีท่ ำ� งานน่าอยู่ น่าท�ำงาน เพือ่ ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรค
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรในส�ำนักฯ ได้รว่ มคิด ร่วมวางแผน
ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบตั ใิ นกิจกรรม 5 ส
3. เพื่อสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด�ำเนินงานพัฒนา
สถานที่ ท� ำ งานน่ า อยู ่ น่ า ท� ำ งานในบริ เ วณพื้ น ที่ ค วาม           
รับผิดชอบเพือ่ รองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ของส�ำนักเลขานุการกรมควบคุมโรค

การประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน Healthy Work Place ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กระบวนการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน Healthy work
place และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. จัดประชุมคณะท�ำงาน เพือ่ วางแผนและก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงาน

3. ประชาสัมพันธ์แผนและแนวทางการด�ำเนินงาน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด�ำเนินงานพัฒนาสถาน
ที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงานในบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบ
เพือ่ รอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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4. ตรวจประเมินสถานทีท่ ำ� งานโดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานพัฒนาสถานที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงานของ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
5. จัดประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานเพือ่ สรุปผล
การประเมินฯ พร้อมส่งผลการตรวจประเมินให้กลุ่มงาน
ต่างๆ ด�ำเนินการแก้ไขในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
6. คณะกรรมการติดตามการแก้ไขในข้อที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ฯ เพื่ อ รองรั บ การตรวจประเมิ น จากส� ำ นั ก งาน
เลขานุการกรมควบคุมโรค
7. รับการตรวจประเมินสถานที่ท�ำงานโดยคณะ
ท�ำงานจากส�ำนักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค
8. ด�ำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะ
ท�ำงานส�ำนักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค เพือ่ รองรับการ
ตรวจประเมินจากกรมอนามัย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ส�ำนักมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการท�ำงาน
2. บุคลากร เกิดความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกัน
พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงาน
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ท�ำงาน

ปัญหา/อุปสรรค
1. มีภารกิจเร่งด่วน
2. ข้อจ�ำกัดด้านขนาดพื้นที่ของส�ำนัก
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงาน
1. คณะท�ำงานสร้างทีมย่อยในการร่วมรับผิดชอบ
รายกิจกรรม และรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ
2. ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ผลการตรวจประเมินสถานที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงาน
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะท�ำงานกรมควบคุมโรค ได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
พื้นที่ในการด�ำเนินงานกิจกรรม Healthy Work Place     
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเพื่อตรวจประเมิน
สถานทีท่ ำ� งานน่าอยู่ น่าท�ำงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ผลการตรวจประเมินพบว่าส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
อยู่ใน “ระดับพื้นฐาน” เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้าย
ส�ำนักงาน

กิจกรรมการด�ำเนินงาน Healthy Work Place ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

16

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความร่วมมือกับต่างประเทศของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
ในช่วงปีที่ผ่านมานั้นมีทั้งความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ ทัง้ ในระดับโลก และระดับภูมภิ าค และความร่วม
มือรายโครงการร่วมกับประเทศต่างๆ นอกจากนั้นในปีที่
ผ่านมาส�ำนักโรคไม่ติดต่อยังได้รับการเยี่ยมตรวจประเมิน
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ
(NCDs) ในประเทศไทย โดยคณะ UN Interagency Taskforce (UNIATF) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การ
สหประชาชาติ 10 หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยอีก
4 ท่าน
ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก : ประเทศไทย
มีความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization : WHO) ในการพัฒนาบริการ การส่งเสริม
และการวิจยั เพือ่ พัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
โดยขณะนี้ ได้ดาํ เนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO Country
Cooperation Strategy : CCS) ค.ศ. 2017-2021
ประกอบด้วย 6 แผนงาน โดยมีแหล่งทุนงบประมาณจาก
องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.)
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
แผนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทย
ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านโรคไม่ตดิ ต่อ
(WHO.Country.Coorperation.Strategieson NCDs :
CCS-NCDs) ประจ�ำปี ค.ศ. 2017-2021 โดยมีเป้าหมาย
ของการด�ำเนินงานในภาพรวมคือให้การสนับสนุนเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละสร้ า งความชั ด เจนในการน� ำ แผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อแห่ง
ชาติไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
โดยมุง่ เน้นที่ “การปรับปรุงระบบ” เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์ โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการคือ

บรรลุเป้าหมายโรคไม่ติดต่อ 9 ด้าน และท�ำให้ประชาชน  
มีสุขภาพดีขึ้น ผลการด�ำเนินการในระยะแรก ปี ค.ศ.
2017-2018 ดังนี้
1. สถานการณ์ข้อบังคับและการติดตามการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพต่อเด็ก: ได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในขั้นตอนการทบทวน
วรรณกรรมจ�ำนวน 9 เครือข่าย ซึ่งจะน�ำไปสู่การจัดท�ำ        
คู่มือฯ และจดหมายข่าว (e-alert)
2. โครงการพัฒนาระบบการป้องกันความเสีย่ งโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในสถานศึกษา : เพือ่ แนวทางการบูรณาการ
และพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ในศูนย์เด็กเล็ก/
ประถมศึกษา/มัธยม และอาชีวศึกษา ที่เสริมสร้างทักษะ
พฤติกรรมที่เอื้อกับการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   
ในสถานศึกษา อาทิเช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทย
แก้ ม ใส โรงเรี ย นสุ ข ภาวะเพื่ อ น� ำ ไปขยายผลให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. โครงการพัฒนาเมืองผู้สูงอายุ : รูปแบบเมือง      
ผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
5H ประกอบด้วย H1 : Healthy Policy, H2 : Healthy
Home, H3 : Healthy Activity, H4 : Healthy Transportation, H5 : Healthy Environment น�ำเสนอ
ผังเมืองรูปแบบผู้สูงอายุให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับรู้เข้าใจที่มา
ของโครงการและยินดีเข้าร่วมเป็นโครงการน�ำร่อง และเกิด
เป็น Policy (ยกร่างเทศบัญญัติ) จ�ำนวน 2 แห่ง
4. โครงการชุมชนลดเค็ม ลดโรคต้นแบบ ปี 2560
: พัฒนาชุดมาตรการ (Intervention package) ร่วมกับผู้
เชี่ยว ชาญและภาคีเครือข่ายร่วมด�ำเนินการเพื่อ ลดหวาน
มัน เค็ม ถ่ายทอดพัฒนาชุดมาตรการให้กับ 3 พื้นที่น�ำร่อง
(พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารระดับต�ำบล) สนับสนุนงบประมาณในการ
ด�ำเนินการให้กับ 3 พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีประสิทธิภาพ
5. โครงการพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง และข้ อ มู ล         
โรคไม่ตดิ ต่อเพือ่ การติดตามและประเมินผล : การพัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล บู ร ณาการโรคไม่ ติ ด ต่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมให้
รายงานประจำ�ปี 2561
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สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และความร่วมมือในการ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ช่องทางการสือ่ สารข้อมูล และสถานการณ์ทเี่ ป็นระบบและ
เข้าถึงได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านระบาดวิทยา
โดยการสนั บสนุนแพทย์ประจ�ำบ้าน หลักสู ต ร Field        
Epidemiology Training Program (FETP) ท�ำการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโรคไม่ตดิ ต่อจาก 43 แฟ้ม (Hypertension)
การเยี่ยมตรวจประเมินการด�ำเนินงานด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในประเทศไทย
โดยคณะ United Nations Interagency Task Force
on NCDs แพทย์หญิงซอมญ่า ซวามินาทน (Dr. Soumya
Swaminathan) รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การอนามัยโลก และ
คณะท�ำงานระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง
โรคไม่ตดิ ต่อ (United Nations Interagency Task Force
(UNIATF) on NCDs) ร่วมกันแถลงข่าว ผลการประเมิน
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ
(NCDs) ในประเทศไทย มีขนึ้ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม
2561 ประกอบไปด้วยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ
10 หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยอีก 4 ท่าน ซึ่งทาง

คณะท�ำงานได้เข้าพบตัวแทนจากกระทรวงและหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านโรคไม่ติดต่อ รวมถึงองค์กร
จากภาคประชาสังคม ตัวแทนจากภาคส่วนเอกชน และ
สถาบันวิชาการ โดยผลจากการเยีย่ มประเมินได้มขี อ้ เสนอ
ให้จัดตั้ง Thematic Group โดยทีมงานสหประชาชาติ
ประจ�ำประเทศไทย (Un Country Team) เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ติดตามการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการ
ด�ำเนินงานหลากหลายภาคส่วน นอกจากนัน้ คณะประเมิน
ได้ มี ข ้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเสนอต่ อ นายกรั ฐ มนตรี
จ�ำนวน 5 ด้าน ได้แก่
1. เพิ่มบทบาทความรับผิดชอบแก่ผู้น�ำระดับสูง
2. สนับสนุนการด�ำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน
3. เพิม่ การลงทุนงบประมาณภาครัฐ รวมถึงจัดเก็บ
ภาษีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. เพิ่มความเข้มงวดและบังคับใช้กฎหมาย
5. เพิม่ ความเข้มแข็งในการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อของ
หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ พญ.ซอมญ่า ซวามินาทน
รองผู้อ�ำนวยการองค์การอนามัยโลก ร่วมกันแถลงภารกิจคณะท�ำงานร่วมระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
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ความร่วมมือกับ ASEAN : ประเทศไทยมีความร่วม
มือกับประเทศ ASEAN ผ่านกลไก ASEAN community
โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์         
ความร่วมมือด้านสุขภาพ โดยจ�ำแนกออกเป็น 4 Health
Clusters ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ ได้ รั บ มอบหมายให้              
รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือในส่วนของ Health
Cluster 1 ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของ
health cluster 1 คือประเด็นการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ
(Promoting Healthy Lifestyle) ผ่านกิจกรรมหลัก          
7 กิจกรรม คือ การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ การลด
การบริ โ ภคยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นระดั บ ที่
อันตราย การป้องกันการบาดเจ็บ การส่งเสริมสุขภาพ       
วัยแรงงาน การส่งเสริมสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพและ
ศักยภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมโภชนาการที่ดี โดยในปีที่
ผ่านมาส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือ และผลักดันประเด็นสุขภาพที่ส�ำคัญ        
ในเวทีประชุม Senior Official’s Meeting on Health
Development, Meeting of Health Cluster 1 และ
การประชุมด้านป้องกันการบาดเจ็บที่ประเทศไทยเป็น     
เจ้าภาพ

ความร่วมมือกับ Center for Disease Control
(CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา : กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ CDC โดยผ่านกลไก          
การด�ำเนินงาน 2 ส่วน คือ 1) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH-US CDC Collaboration : TUC) และ 2) คณะอนุกรรมการวิชาการ ศูนย์
ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ซึ่งหน้าที่เป็น
กลไกสนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีส�ำนักโรคไม่ติดต่อท�ำ
หน้าที่เป็นเลขานุการ การด�ำเนินงานความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศไทยและศูนย์ป้องกันและ
ควบคุมโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นการ
ด�ำเนินโครงการภายใต้แผนความร่วมมือทัง้ ด้าน Research
และ Non-research ทีเ่ รียกว่า Cooperative Agreement
โดยแต่ละ Cooperative Agreement จะมีระยะเวลา         
ในการด�ำเนินงาน 5 ปี ซึง่ การด�ำเนินงานในปี ค.ศ. 2017-2018
นั้นอยู่ภายใต้ Cooperative Agreement Phase IV,      
ค.ศ. 2017-2021 โดยส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อได้รบั การสนับสนุน
ด้านวิชาการและงบประมาณในการด�ำเนินโครงการวิจัย
น�ำร่องการใช้ “Thailand Global Hearts” เพื่อลด      
โรคหัวใจ และหลอดเลือดภายใต้หลักฐาน เชิงประจักษ์
ส�ำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

19

การด�ำเนินงานพัฒนาองค์กรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ ่ ม พั ฒ นาองค์ ก ร           
ได้ด�ำเนินงานร่วมกับผู้บริหารของส�ำนักและบุคลากรทุก
กลุ่มในการทบทวนลักษณะส�ำคัญขององค์กร ประเมิน
ตนเองและวางแผนพัฒนายกระดับการด�ำเนินในองค์กร
อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้รบั มอบหมายในการประสานงานวิจยั
งานสือ่ สาร และงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
ผลการด�ำเนินงานเด่นของกลุ่มพัฒนาองค์กร
• ด้านการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรอง
และการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ            
(Performance Management System: PMS) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ของกรมควบคุมโรค โดยเริม่ จากการประชุมแบบ
มีส่วนร่วมกับบุคลากรที่มาจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มงาน
เพื่อทบทวน และจัดท�ำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และได้จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดกรอบแนวทางการ
ประเมินฯ ให้แก่บุคลากรของส�ำนักรับทราบ พร้อมจัดท�ำ
คู ่ มื อ การประเมิ น PMS ส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับหน่วยงาน) และเพื่อเอื้อ
อ�ำนวยการกรอกข้อมูลฯในระบบ PMS online กลุม่ พัฒนา
องค์กร ได้จัดท�ำวีดิทัศน์สั้น เรื่อง “การบริหารผลการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ และ
พนักงานราชการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผ่านระบบ PMS Online” จ�ำนวน 2 วีดิทัศน์ โดยค�ำนึง
ถึงความสะดวกของผู้ใช้ คือ 1) วีดีทัศน์ส�ำหรับผู้ประเมิน
และ 2) วีดีทัศน์ส�ำหรับผู้รับการประเมิน พร้อมทั้งมีผู้ดูแล
ระบบ PMS Online ประจ�ำทุกกลุม่ คอยให้ความช่วยเหลือ
ในการกรอกข้อมูลในระบบ กรณีทมี่ ปี ญ
ั หาติดขัด มีบคุ ลากร
ของกลุม่ พัฒนาองค์กรเป็นผูด้ แู ลระบบ PMS Online หลัก
ของส�ำนักฯ คอยเป็นพีเ่ ลีย้ ง ติดตาม ตรวจสอบ การลงข้อมูล
ตามกรอบแนวทางฯ จนกระทั่ ง บุ ค ลากรของส�ำนักฯ          
ลงข้อมูลในระบบครอบคลุมร้อยละ 100 ท�ำให้สำ� นักฯ ติด        
1 ใน 16 หน่วยงานของกรมควบคุมโรค ที่ด�ำเนินการลง
ระบบ PMS online ได้ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา
• กลไกทีส่ ำ� คัญอีกกลไกหนึง่ คือ การก�ำกับติดตาม
การปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรอง โดยมี คณะกรรมการการ
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ประเมินการปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Internal Audit) ระดับส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ในการติดตาม
การด�ำเนินงาน พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ิ
ราชการตามค�ำรับรองในรอบ 6 และ 12 เดือน ทั้งนี้มีกลุ่ม
พัฒนาองค์กรสนับสนุน ก�ำกับ ติดตามการรายงานการ
ปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองในระบบ Estimate SM         
ทุกรายไตรมาส จนส่งผลให้ส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้รับรางวัล
หน่ วยงานที่ มี ผ ลการปฏิ บัติร าชการตามค� ำ รั บ รองการ
ปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ในระดับดีมาก
(ล�ำดับที่ 3) ประเภท ส�ำนักวิชาการและสถาบัน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้จัดประชุม
เพื่อพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน
16 หัวข้อ มีบุคลากรของส�ำนักเข้าร่วมทั้งสิ้น 98 คน ภาพ
รวมความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร พบว่า อยู่ใน
ระดับมากมีคา่ เฉลีย่ 3.12 (จากคะแนนเต็ม 4) ส่วนการฝึก
อบรมภายนอกมีบุคลากรของส�ำนักไปอบรม จ�ำนวน 20
คน ใน 21 หัวข้อ ผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาพบว่า
หลังการฝึกอบรมได้นำ� ความรู้ ความเข้าใจมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก ส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาการที่ส�ำคัญหนึ่ง คือ การผลักดันงานประจ�ำสู่งานวิจัย
จึงมีขอ้ ตกลงให้บคุ ลากรในกลุม่ วิชาการและกลุม่ สนับสนุน
ด�ำเนินการ ซึง่ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการเขียนรายงานการศึกษา
5 เรื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่ใน ปี พ.ศ. 2562
นอกจากนี้กลุ่มพัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกกลุ่มของ
ส�ำนักมีกจิ กรรมร่วมกันในการพัฒนาการสร้างจิตสาธารณะ
ผ่านกิจกรรม “BNCD ร่วมใจ ปันน�ำ้ ใจ สูส่ งั คม” ณ สถาน
คุม้ ครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ปากเกร็ด
จั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและ            
สิ่งแวดล้อม (CSR)
• ด้านการจัดการความรู้ ได้ถอดบทเรียนภายใน
ตัวบุคคลของส�ำนักฯ และเผยแพร่ 2 เรื่อง และได้รวบรวม
จัดท�ำเล่ม “องค์ความรู้และนวัตกรรมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บจากการจราจร” จากกลุ่มวิชาการเพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถน�ำแนวทางการด�ำเนินงานของพื้นที่ที่
ประสบความส�ำเร็จไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้

ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่ออยูใ่ น 1 ใน 16 หน่วยงาน
ของกรมควบคุมโรค ที่ด�ำเนินการลงระบบ PMS
online ได้ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา

องค์ความรู้และนวัตกรรมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บจากการจราจร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม The Banyan Leaf Resort สวนผึ้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบรรยายความส�ำคัญของตัวชี้วัดค�ำรับรอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายงานประจำ�ปี 2561
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กิจกรรม BNCD ร่วมใจ ปันน�้ำใจ สู่สังคม ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรม BNCD ร่วมใจ ปันน�้ำใจ สู่สังคม
ประจ�ำปี 2561 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ภาพประกาศเกียรติคณ
ุ ผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค
ในระดับดีมาก (ล�ำดับที่ 3) ประเภท ส�ำนักวิชาการและสถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาพอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบประกาศเกียรติคณ
ุ ผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ
หน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น�ำเสนอ 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด
ส่วนที่ 2 ผลการด�ำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กรมควบคุมโรค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ส่วนที่ 1 ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ผลงาน    
ภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิเ์ ชิง
ยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้าน
เมื อ งที่ ดี ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 20 ปี ด้ า น
สาธารณสุขสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคและคุ้มครอง       
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P excellence) 2) ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ
(People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ ำ� นักโรคไม่ตดิ ต่อ
เป็นหน่วยงานหลักในการก�ำกับดูแลจ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย

1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบา
หวาน และอัตรากลุม่ สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับ
ผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน            
2) ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ควบคุมได้
3) ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับ
การประเมิ น โอกาสเสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด     
(CVD Risk)
4) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
5) อัตราการเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ของเด็กอายุนอ้ ย
กว่า 15 ปี
ผลการด�ำเนินงานภาพรวม บรรลุตามเกณฑ์ 2       
ตัวชีว้ ดั และไม่บรรลุตามเกณฑ์ 3 ตัวชีว้ ดั รายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1: อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
เกณฑ์ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ก� ำ หนด             
ตัวชีว้ ดั อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ งเบาหวาน
≤ ร้อยละ 2.4 และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ การวั ด ความดั น โลหิ ต ที่ บ ้ า น              
≥ ร้อยละ 10
ผลการด�ำเนินงานภาพรวมประเทศ อัตราผูป้ ว่ ยเบา
หวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เท่ากับร้อยละ 1.9
ซึ่งบรรลุตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ เขตสุขภาพส่วนใหญ่ม       ี
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ผลงานอยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด ยกเว้ น เขตสุ ข ภาพที่ 6         
ส่วนตัวชี้วัดอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขต    
รับผิดชอบ ได้รบั การวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ นซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั
ใหม่ทเี่ ริม่ ด�ำเนินการในปีนี้ ภาพรวมประเทศเท่ากับร้อยละ
26.8 ซึ่งบรรลุตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เช่นเดียวกัน โดยพบ
ว่ามีอัตราสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ค่อนข้างมากทั้งในภาพ
รวมประเทศและเขตสุขภาพ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 และ 2

แผนภาพที่ 1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แหล่งข้อมูล: HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ 1 ตุลาคม 2561

แผนภาพที่ 2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

60

51.3

50

ร้อยละ

40
30
20

22.0 20.3

26.2

32.6 33.6
21.8 22.9

40.9
19.7 20.2

18.1

26.8

10
0

เขต 1

เขต 3

เขต 5

เขต 7

เขต 9

เขต 11

ประเทศ

แหล่งข้อมูล: HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ 1 ตุลาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

25

ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
		เกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้ดี ≥ ร้อยละ 40 และ      
ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี ≥ ร้อยละ 50              
		ผลการด�ำเนินงาน: พบอัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานควบคุม
ได้ดี เท่ากับร้อยละ 26.6 ซึ่งไม่บรรลุตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ไว้ทั้งในภาพรวมประเทศและระดับเขตสุขภาพ

		ส่วนอัตราผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความ
ดันโลหิตได้ดี ผลงานภาพรวมประเทศเท่ากับร้อยละ 41.6
ซึ่งไม่บรรลุเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดไว้เช่นเดียวกัน แต่พบว่า  
เขตสุขภาพที่ 2 และ 10 มีผลด�ำเนินการบรรลุตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ คือเท่ากับร้อยละ 50.8 และร้อยละ 52.2     
ตามล�ำดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 และ 4

แผนภาพที่ 3 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนภาพที่ 4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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11

12

ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมิน โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
เกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561                     
ที่ก�ำหนดคือ ≥ ร้อยละ 82.5
ผลการด�ำเนินงาน พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในภาพรวม
ประเทศเท่ากับร้อยละ 86.0 โดยทุกเขตสุขภาพมีผล       
การด� ำ เนิ น งานบรรลุ ต ามเกณฑ์ ที่ ว างไว้ ดั ง แสดงใน
แผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตัวชี้วัดที่ 4: อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เกณฑ์ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ≤ 16     
ต่อประชากรแสนคน (จ�ำนวน 10,917 คน)
จากข้อมูลรายงานการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวติ
จากใบมรณะบัตร โดยส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ ข พบอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการ
อุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 18.9 ต่อประชากรแสนคน หรือ

จ�ำนวน 12,339 คน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ เมื่อ
วิเคราะห์จำ� นวนผูเ้ สียชีวติ เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายรายปี
พบว่าจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ 1,422 คน
เขตสุขภาพส่วนใหญ่มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเกณฑ์        
ที่ก�ำหนด ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 3, 11 และ 12 ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 5: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
เกณฑ์ตัวชี้วัดใ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 < 4.5
ต่อประชากรเด็กแสนคน (จ�ำนวน 540 คน)
จากรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต
จากใบมรณะบัตร โดยส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจม
น�้ำของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ของประเทศเท่ากับ 5.6 ต่อ

ประชากรเด็กแสนคนหรือจ�ำนวน 645 คน เมื่อวิเคราะห์
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตเทียบกับเป้าหมายรายปี พบจ�ำนวนเด็ก
เสียชีวิตจากการจมน�้ำสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 105 คน
เขตสุขภาพส่วนใหญ่มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนด ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 5 ดังแสดงในแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2. ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ      
รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ จ�ำนวน 14
ตัวชี้วัด ผลการตรวจประเมินโดย 1) คณะกรรมการการ
ประเมินการปฏิบัติราชการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2) ผู้ก�ำกับตัวชี้วัดระดับ

กรมควบคุมโรค ตามรายละเอียดขั้นตอนการด�ำเนินงาน    
5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5) จากเอกสาร และการซักถาม     
รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรค ผลการตรวจประเมินพบว่า
ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด โดยมี 12 ตัวชี้วัด ได้คะแนนเต็ม 5
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินตัวชี้วัดค�ำรับรองการปฏิบัติราชการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ (D-RTI)
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับความส�ำเร็จของทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีม
ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค สามารถเชื่อมต่อระบบ
ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ได้แบบ Real time
ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำ
ระดับความส�ำเร็จของการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
หรือผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เพือ่ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของหน่วยงาน
ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ระดับความส�ำเร็จของหน่วยงานในการด�ำเนินการบริหาร
จัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด
ระดับความส�ำเร็จของการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
ในหน่วยงาน (Happinometer)
จ�ำนวนองค์ความรูห้ รือนวัตกรรมทีส่ ร้างใหม่ของหน่วยงาน
ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความ
โปร่ ง ใสในหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ผลคะแนน
5

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการ
จราจร
กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและ
ระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาองค์กร

5

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

5
5
4.8

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและ
ประเมินผล
กลุ่มพัฒนาองค์กร

5
4.49
5

5
5

5

กลุ่มพัฒนาองค์กร

5

กลุ่มพัฒนาองค์กร

5

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

5
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3. ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรคได้ก�ำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การ
ด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเป็นประจ�ำ
ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ และเป้ า หมายของ       
กรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ

ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ มีจ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยประเมินการด�ำเนินงานตาม
ขัน้ ตอนรายละเอียด 5 ขัน้ ตอน ผลการประเมินพบว่า 3 ตัว
ชี้วัดได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดตามค�ำรับรองฯ
ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยสามารถขั บ
เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและ          
ภัยสุขภาพได้ตามเป้าหมาย
ระดับความส�ำเร็จของผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่ด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล
ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือกฎหมายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่ได้รับความเห็นชอบให้น�ำไปใช้ในระดับ
พื้นที่/เขตสุขภาพ/กรม/กระทรวง/ภูมิภาค
ระดับความส�ำเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้
ประชาชนกลุม่ เป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสมในการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ระดับความส�ำเร็จของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

1
2
3

4
5

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการ
จราจร

ผลคะแนน
5

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

4.2

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

5

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป

5

กลุ่มพัฒนาองค์กร

4.5

ส่วนที่ 2 ผลการด�ำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
ผลผลิตที่ 1.1

พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำผลิตภัณฑ์และจัดการความรูข้ องหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ) จ�ำนวน 2 โครงการ

(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนกลุ่มงาน ให้ด�ำเนินงานอย่าง
ประสิทธิภาพทันต่อการปฏิบัติงาน และจัดท�ำผลิตภัณฑ์ด้านการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/การจัดซื้อจัดจ้าง
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ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมกรรมการวางแผนและประเมินผลส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานและพิจารณาเรื่องส�ำคัญต่างๆ
- จัดประชุมคณะท�ำงาน Healthy work place เพื่อจัดท�ำ
แผนการปฏิบัติการตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ท�ำงานน่าอยู         ่
น่าท�ำงาน และตรวจประเมินภายในส�ำนัก
- จ้างเหมาบริษทั ท�ำความสะอาดสถานที่ รักษาความปลอดภัย
และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำนักงาน
เป็นต้น

(2) โครงการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รแนวใหม่ ไ ด้ ม าตรฐานที่
กรมควบคุมโรคก�ำหนด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาองค์กร
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ยกระดับระบบบริหารจัดการองค์การ และ
ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ส มรรถนะสู ง ได้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ท         ี่
กรมควบคุมโรคก�ำหนด
กิ จ กรรมหลั ก : ประชุ ม ราชการ/ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/           
ส่งบุคลากรอบรม/จัดท�ำคู่มือแนวทาง
ผลการด�ำเนินงาน :
- จัดประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาด้านการท�ำวิจัย สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การใช้งาน

ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ Estimates SM
- จัดประชุมคณะท�ำงาน Healthy work place คณะท�ำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) เพื่อพัฒนาองค์กรตาม
แนวทาง PMQA 4.0 และน�ำไปสู่แนวทางการสร้างสุขในองค์กร
- จั ด ประชุ ม คณะกรรมการตรวจประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการหน่วยงาน เพื่อรายงานผลการประเมินตนเองและผลการ
ตรวจตัวชี้วัดค�ำรับรองการปฏิบัติราชการจากกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรค
- จัดท�ำคูม่ อื การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ และคู่มือบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

ผลผลิตที่ 2.1 พัฒนาและบริหารจัดระบบ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจ�ำนวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ) หลักสูตรผูบ้ ริหารการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
วัตถุประสงค์:
- เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทักษะความเป็นมืออาชีพในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตที่ 2.2

ภาครัฐแก่บุคลากรที่มีบทบาทด้านการบริหารทุกระดับ ให้มีความ
พร้อมเป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง
กิจกรรมหลัก: ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ผลการด�ำเนินงาน:
- บุคลากรของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อเข้ารับการหลักสูตรผูบ้ ริหาร
การสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) จ�ำนวน 1 คน

เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ จ�ำนวน 15 โครงการ

(1) โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา
วั ต ถุ ป ระสงค์: เพื่อพัฒนาข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์        
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและส่วนแสดงผล
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดท�ำ
ระบบฐานข้อมูล
ผลการด�ำเนินงาน:
- วางแผนการด� ำ เนิ น งานระบบข้ อ มู ล โรคไม่ ติ ด ต่ อ และ
แนวทางการใช้ข้อมูล Big data
- จัดท�ำระบบรายงานมาตรฐาน (Dashboard) จ�ำนวน 2
ระบบ ได้แก่ ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และข้อมูล
การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
(2) โครงการพัฒนาระบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงในระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (District Health
System)
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพในการ

จัดระบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงใน
ระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/จัดท�ำคูม่ อื
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบ
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงใน NCD Clinic Plus
DHS ให้ทีมสหวิชาชีพฯ จ�ำนวน 350 คน ใน 76 จังหวัด 2 ครั้ง
- ประชุมเครือข่ายระดับจังหวัดเพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงานและ
คัดเลือก NCD Clinic Plus Awards ปี 2561 มีผรู้ ว่ มประชุม 240 คน
(3) โครงการสื่ อ สารความเสี่ ย งเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ   
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงานป้องกัน    
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
กิจกรรมหลัก: รณรงค์ ประชาสัมพันธ์/จ้างเหมาผลิตสือ่ วีดที ศั น์
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ผลการด�ำเนินงาน:
- จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ วั น เบาหวานโลกปี 2560 (World          
Diabetes Day 2017) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560         
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 700 คน
- จัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกปี พ.ศ. 2561
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โถงอาคาร 3 ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ พัฒนาศักยภาพทีมผูป้ ระเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และแก้ไข
ปัญหาในการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus จ�ำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 20 คน จากการประชุมมีการปรับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพฯ ให้ชัดเจน ครอบคลุม เข้าใจง่าย และสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus จ�ำนวน 200  คน
(5) โครงการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานเพือ่ ลดโรค CVD
CKD (สนับสนุนค�ำรับรองกรมควบคุมโรค)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเกณฑ์การติดตามประเมินผลการ
ด�ำเนินงาน และค้นหาแบบอย่างที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนร่วมกันของพื้นที่
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมเพือ่ จัดท�ำเกณฑ์ตดิ ตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
เพื่อลดโรค CVD CKD ส�ำหรับคณะกรรมการตัดสินระดับเขต
- จั ด ประชุ ม ถ่ า ยทอดเกณฑ์ แ ละแนวทางในการติ ด ตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ลดโรค CVD และ CKD ส�ำหรับคณะ
ท� ำ งานและคณะกรรมการตั ด สิ น ระดั บ เขต ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบจาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคทัง้ 12 แห่ง และประธานหรือเลขานุการ Service plan
ทั้ง 12 เขต
(6) โครงการมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัย
ท�ำงานด้านโรคไม่ติดต่อ “NCD Forum 2018”
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่อยกระดับ การด�ำเนิน งาน แลกเปลี่ ย น      
เรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ สร้างแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย สร้างเครือ
ข่ายและขับเคลื่อนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   
กิ จ กรรมหลั ก : ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/จ้ า งเหมาผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
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รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผลการด�ำเนินงาน:
จัดมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน
ด้านโรคไม่ติดต่อ “NCD Forum 2018” ร่วมกับกรมการแพทย์
และเครือข่าย ผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 2,025 คน จากการประชุม
ท�ำให้ได้รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Best Practice) 16 รูปแบบ พร้อมทั้งเกิดเครือข่ายร่วมบูรณาการ
งานโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน สมาคมต่างๆ
(7) โครงการพั ฒ นารู ป แบบการด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม
โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน: ชุ ม ชนลดเสี่ ย ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) ปี พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงาน (CBI NCDs)
พร้อมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อ    
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดท�ำ
คู่มือ/ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมเพื่อก�ำหนดกรอบ ก�ำหนดเกณฑ์การด�ำเนินงาน
(CBI NCDs) ปี พ.ศ. 2561 ส�ำหรับเทศบาลและชุมชน จัดท�ำคู่มือ
แนวทางการด�ำเนินงาน (CBI NCDs) ปี พ.ศ. 2561
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด�ำเนินงาน(CBI NCDs)
ส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข จ�ำนวน 158 คน
(8) โครงการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อลด
การบริโภคเกลือและโซเดียม ในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : ผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม พร้อมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายการด�ำเนินงานเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
(NCDs)   
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและ
โซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม มีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 46 ท่าน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือภายใต้
ยุทธศาสตร์เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย        
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒ  ิ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯลฯ
(9) โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจต่อการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ด�ำเนินงาน รวมทัง้ การสือ่ สารความเสีย่ งในการป้องกันการพลัดตก

หกล้มในผู้สูงอายุและการบาดเจ็บในเด็ก
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 40 คน
- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปอ้ งกันการพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุ ณ สวนลุมพินี และมีการประเมินความเสี่ยงการพลัด
ตกหกล้มให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 87 คน พบว่า     
ผูส้ งู อายุมคี วามเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้มระดับต�ำ 
่ และอีก 31 คน
มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มระดับสูง
(10) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในการวั ด สุ ข ภาพ
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2561
		
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา
		
วัตถุประสงค์: เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและ
ทักษะในการเกิดและก�ำหนดรูปแบบการวัดทางสุขภาพและการ
ประเมินผลให้มคี วามสอดคล้องกัน รวมทัง้ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ด้านการส�ำรวจตัวอย่าง (Sample Survey) ส�ำหรับการจัดท�ำฐาน
ข้ อ มู ล และควบคุ ม คุ ณ ภาพข้ อ มู ล การส� ำ รวจพฤติ ก รรมเสี่ ย ง           
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2561
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/อบรม
		
ผลการด�ำเนินงาน:
- อบรมบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ 21 จังหวัด เพื่อพัฒนา
ความรูค้ วามเข้าใจและทักษะในการวัดด้านสาธารณสุข และส�ำรวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2561
- จัดประชุมชี้แจงทีมเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำรวจพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อภาคสนาม
(11) โครงการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาดูงานการด�ำเนินงานเพือ่ ลดโรค
ไตเรื้อรัง ของโรงพยาบาลแกด�ำ จังหวัดมหาสารคาม
		
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
		
วัตถุประสงค์: เพื่อถอดบทเรียนโรงพยาบาลแกด�ำ  จังหวัด
มหาสารคาม พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันกับเครือข่ายในการ
ด�ำเนินงานต่อไป
กิจกรรมหลัก: ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน
		
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนารูปแบบการด�ำเนินงาน
โรคไตเรื้อรัง (CKD) ณ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค      
กรมการแพทย์ สถาบันไตภูมริ าชนครินทร์ หน่วยงานและเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขตสุขภาพที่ 7  
(12) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงาน (PCM) ของ
NATI Cluster ปี พ.ศ. 2561
		
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้

กับผู้จัดการแผนงานของ Cluster NATI ของส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   
กิจกรรมหลัก: ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน:
- พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ จั ด การแผนงาน (PCM) ของ NATI      
Cluster ณ จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 100 คน จาก
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง และหน่วยงานส่วนกลาง
(13) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด�ำเนินงานเพื่อลดโรค
ไตเรื้อรัง (CKD)
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อถอดบทเรียนการด�ำเนินงานลดโรคไต
เรื้อรัง (CKD) เพื่อพัฒนาขยายผลน�ำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ร่วมกันกับเครือข่าย
กิจกรรมหลัก: ประชุมเชิงปฏิบัติการ
		ผลการด�ำเนินงาน:
- จั ด ประชุ ม เครื อ ข่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ            
ด�ำเนินงานการลดและชะลอไตเสื่อมร่วมกับแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาไต และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 แห่ง
จากการประชุมส่งผลให้ได้รูปแบบแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อลด
โรคไตเรื้อรัง (CKD)
(14) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน
IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่
1-2 และเขตสุขภาพที่ 11-12
		
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
		
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ส ามารถ
รายงานข้อมูลผ่านระบบ IS online ในการรองรับภารกิจฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
		
กิจกรรมหลัก: ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม
		
ผลการด�ำเนินงาน:
- พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online
(Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 1 2 11 และ12
จ�ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 120 คน
(15) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ประจ�ำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มบริหารทั่วไป
		
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานและการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
		
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อบริหารจัดการ
ภายในส�ำนัก
รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ผลผลิตที่ 3.2 การถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
คุณภาพ จ�ำนวน 1 โครงการ		
(1) โครงการผลิตสือ่ รณรงค์สนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
วัตถุประสงค์: เพื่อผลิตสื่อรณรงค์สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
กิจกรรมหลัก: จัดท�ำสื่อรณรงค์
ผลผลิตที่ 6.2

พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับนานาชาติ จ�ำนวน 1
โครงการ

(1) โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานเพือ่ การป้องกันควบคุมโรค
NCDs ส�ำหรับประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่อสนับ สนุน การเตรียมความพร้ อ มด้ า น
วิชาการเพือ่ รองรับการติดตามการประเมินผลการด�ำเนินงาน UNIATF mission to Thailand พร้อมเตรียมการสนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการการด�ำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคี
เครือข่ายระดับประเทศและระดับนานาชาติ
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ
ผลผลิตที่ 8.1

ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมเพือ่ เตรียมการรับการตรวจเยีย่ มจากคณะ UNIATF
โดยมีนายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค       
เป็นประธาน
- จัดประชุมเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานเพื่อลดโรค NCDs
ต่อการบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงานในระดับโลกของประเทศไทย
โดยคณะ UNIATF น�ำโดยนางซอมญ่า ซวามินาท รอง ผอ.องค์การ
อนามัยโลก

โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน จ�ำนวน 2 โครงการ

(1) โครงการด�ำเนินงานป้องกันเด็กจมน�ำ้ เชิงบูรณาการปี 2561
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการขยายผลทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี
ป้องกันการจมน�ำ 
้ และเพือ่ พัฒนาแนวทางผูก้ อ่ การดี (Merit Maker)
ฉบับสมบูรณ์ รวมทัง้ สนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันเด็กจมน�ำ้ ของ
ภาคีเครือข่าย
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน :
- จัดเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2017
“สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน�้ำ” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำ และกระตุ้นให้
เครือข่ายมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายผลการสร้าง
ทีมเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน�้ำ ผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน
650 คน
- จัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานผู้ก่อการดี
(Merit Maker) ป้องกันการจมน�ำ 
้ และเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้สามารถติดตามประเมินผลการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี
(Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำ ผู้เข้าประชุม จ�ำนวน 39 คน
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ผลการด�ำเนินงาน:
- ผลิตชุดรณรงค์สอื่ สารความเสีย่ งและสร้างความตระหนักใน
ความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนของประชาชน “ขับรถมีวินัย
ใส่ใจสุขภาพ” จ�ำนวน 4,000 ชุด เพื่อใช้ในงานแถลงข่าวและ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

- พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ใน
การเป็นวิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด จ�ำนวน 3 รุน่
(2) โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อใน
โรงเรียนน�ำร่อง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา และกระบวนการ
เรียนรูเ้ ชิงบูรณาการในประเด็นการลดเสีย่ งลดโรคไม่ตดิ ต่อในกลุม่
วัยเรียน และเพือ่ พัฒนาแนวทางการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานและ
สร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานลดเสีย่ งการเป็นโรคไม่ตดิ ต่อในสถาน
ศึกษาร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน:
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เชิงบูรณาการในประเด็นการลด
เสีย่ งลดโรคไม่ตดิ ต่อ ในกลุม่ วัยเรียน พร้อมทัง้ สนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานในพื้นที่โรงเรียนน�ำร่อง 8 แห่ง

ผลผลิตที่ 10.1

พัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยท�ำงาน
จ�ำนวน 8 โครงการ

(1) โครงการพัฒนาการติดตามประเมินผลโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังวัย
ท�ำงาน
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตาม
ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการด�ำเนินงาน
โรคไม่ติดต่อระหว่างส่วนกลางและเขตสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดท�ำ
รายงานประจ�ำปี 2560
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีศาสตราจารย์
คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม เพือ่ หารือแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 65 คน
- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานโรคไม่ติดต่อกลุ่มวัยท�ำงานระหว่าง         
ส่วนกลางและพืน้ ที่ โดยมีผเู้ ข้าร่วมจากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส�ำนักฯ และภาคีเครือข่าย     
ส่วนกลาง จ�ำนวน 65 คน
(2) โครงการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ง านป้ อ งกั น ควบคุ ม
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังวัยท�ำงาน
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยท�ำงาน
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/จัดท�ำสื่อ
ผลการด�ำเนินงาน:
- ผลิตสื่อการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เช่น Infographic โปสเตอร์ แผ่นพับคลิปวีดที ศั น์ ป้ายไวนิล ในเรือ่ ง
การรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชะลอการเสื่อมของไต ลดการบริโภคเกลือ/โซเดียม และการ
ประเมินความเสี่ยงในวัยท�ำงาน
(3) โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันและลด
การตายจากการจราจรทางถนนระดับอ�ำเภอ เพื่อพัฒนารูปแบบ
การด�ำเนินงาน การจัดการข้อมูล การสอบสวนการบาดเจ็บ และ
กระบวนการติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/รณรงค์ประชาสัมพันธ์/ผลิตสื่อวีดีทัศน์

ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดเวทีขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ
สุขภาพอ�ำเภอ (DHS-RTI) “สานพลังเครือข่ายอ�ำเภอสู่ความ
ปลอดภั ย ทางถนนที่ ยั่ ง ยื น ” มี ก ารมอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ
เป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่อำ� เภอและทีมป้องกันอุบตั เิ หตุทาง
ถนนระดับต�ำบลหรือหน่วยงาน (RTI team) ที่มีผลด�ำเนินงานดีใน
แต่ละระดับ ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 350 คน
- จัดประชุมผูร้ บั ผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนจากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 เพื่อพัฒนา
แนวทางการติดตามประเมิน และพัฒนาศักยภาพในการประเมิน
การด�ำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ (D-RTI)    
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน
- จั ด อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ รั บ ผิ ด ชอบระบบรายงาน                
IS Online (Injury Surveillance Online) ให้แก่ส�ำนักงานเขต
สุขภาพที่ 5, 6, 9 และ 10 เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงกับระบบข้อมูล
และสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เมืองใหญ่ City RTI “สานพลัง สู่เมือง
ถนนปลอดภัย (City Safety road)”
- จั ด งานแถลงข่ า วรณรงค์ ป ้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 ร่วมกับส�ำนักสารนิเทศ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่
2561 “สร้างสุข สร้างความปลอดภัยทั่วไทย” และรณรงค์ป้องกัน
ภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ร่วมสร้างความปลอดภัยร่วมกับ       
ภาคเครือข่าย เน้นย�้ำ  “ดื่มแล้วขับ จับตรวจแอลกอฮอล์”และ      
จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”       
ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
- จัดงานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์     
ปี พ.ศ. 2561 “กระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยร่วมมือร่วมใจ
สุขใจเทศกาลสงกรานต์” โดยร่วมกับส�ำนักสารนิเทศ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางบก และจัดกิจกรรม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
(4) โครงการบูรณาการงานด้านควบคุมป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ และ
ปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อในสถานประกอบการน�ำร่องทัว่ ประเทศ
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางสนับสนุนให้มีการ
จัดการโรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการที่ด�ำเนินการได้ต่อเนื่อง
เกิดประสิทธิผล พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการ
จัดการโรคไม่ติดต่อส�ำหรับวัยท�ำงาน
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/ลงพืน้ ที่
ติดตาม/จัดพิมพ์สมุดประจ�ำตัวสุขภาพ
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ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงาน  
บูรณาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานประกอบการในพื้นที่น�ำร่อง
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน
- ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการด�ำเนินงานลดเสี่ยงลด     
โรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการน�ำร่องในพื้นที่ 2 จังหวัด
- จัดพิมพ์สมุดประจ�ำตัวสุขภาพ 1,000 เล่ม สนับสนุนให้กับ
รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ
(5) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนางานป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล (ถอดบทเรียนเทศกาลปีใหม่)
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและ
ลดการบาดเจ็บจากการจราจรช่วงเทศกาล พร้อมทั้งหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัด ในการด�ำเนินงานช่วง
เทศกาล
กิจกรรมหลัก: ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด�ำเนินงานและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวทางการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนใน
ระดับอ�ำเภอในช่วงเทศกาล เพื่อหารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกัน
และลดการบาดเจ็บจากการจราจรช่วงเทศกาลให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด�ำเนินงาน            
มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน
(6) พัฒนาประสิทธิภาพการส�ำรวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ พั ฒ นาและสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน         
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง และปัจจัยเสีย่ งในกลุม่
วัยท�ำงาน
กิจกรรมหลัก: ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดจ้าง
ท�ำโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการด�ำเนินงาน:
- จัดประชุมอบรมชี้แจงการเก็บข้อมูลภาคสนามให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 45 คน  
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- โปรแกรมวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การส� ำ รวจพฤติ ก รรมเสี่ ย ง           
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จ�ำนวน 1 โปรแกรม
(7) โครงการหนองแม่ไก่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง หัวใจแข็งแรง
สู่ Thailand Global Hearts (ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ลดโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดอย่ า งยั่ ง ยื น พร้ อ มทั้งสร้า งความ
ตระหนักและสร้างพันธะสัญญาต่อการลดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในชุมชนหนองแม่ไก่
กิจกรรมหลัก: ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ลงพื้นที่
ผลการด�ำเนินงาน
- จัดกิจกรรมโครงการ “หนองแม่ไก่...ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง
หัวใจแข็งแรง Thailand Global Hearts” กลุม่ เป้าหมาย เจ้าหน้าที่
บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ ประชาชนทั่วไป
และภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองแม่ไก่ อ�ำเภอโพธิท์ อง จังหวัด
อ่างทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 199 คน
(8) โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในสถานที่
สาธารณะ
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัย
ท�ำงาน
กิจกรรมหลัก: ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ผลการด�ำเนินงาน
- จัดประชุมเพื่อเตรียมด�ำเนินการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวัด
ความดันโลหิตในสถานที่สาธารณะมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 25 คน
- ทดลองติดตั้งโปรแกรม Hypertension ที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างเครื่องวัดความดันโลหิต กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง      
ซึ่งเป็นหน่วยงานน�ำร่องในการด�ำเนินการเพิ่มการเข้าถึงการวัด
ความดันโลหิตในสถานที่สาธารณะ

ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
1. การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ (D-RTI)
		
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงเป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญ ที่สร้างความสูญเสียและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไทย จากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี พ.ศ.
2554-2559 มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเฉลี่ ย
21,200 คน/ปี คิดเป็น 32.6 ต่อประชากรแสนคน หรือ      

วันละ 60 คน มีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ประมาณ 200,000 คน/ปี และผู้พิการ 9,000 คน/ปี ซึ่ง
แนวโน้มของปัญหายังอยูใ่ นอัตราทีส่ งู มาก เมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแล้ว

รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ     
ซึง่ มีขนาดพืน้ ทีเ่ หมาะสมในการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประเมินผลได้ดีที่สุด โดยผ่านกลไกของอ�ำเภอ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)      
มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ซึ่งหนุนเสริมการท�ำงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนในอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) และ          
สามรถขั บ เคลื่ อ นไปยั ง เครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน           
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐของรัฐบาล
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กลไกการท�ำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ)
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
				ปี พ.ศ. 2559 ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทาง
ถนนของประเทศ ได้มีนโยบายให้ทุกอ�ำเภอจัดตั้งศูนย์
ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนในอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ)
ทุกแห่งทัว่ ประเทศ (878 อ�ำเภอ) ตามระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรี พ.ศ. 2554
				กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ขบั เคลือ่ น
การด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับอ�ำเภอ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และได้พัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) โดยมีการพัฒนากระบวนการ
ท�ำงานเป็นระยะๆ ดังนี้
				• ในปี พ.ศ. 2559 มีอ�ำเภอรายงานการด�ำเนิน
งาน   634 อ�ำเภอ
				• ในปี พ.ศ. 2560 กรมควบคุมโรคได้จัดท�ำคู่มือ
และแนวทางการประเมินการด�ำเนิน D-RTI สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานพื้นที่ มีอ�ำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง
คุณภาพในระดับดีเยี่ยม (Advanced) 54 อ�ำเภอ และ           
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มี 32 อ�ำเภอ ที่สามารถลดจ�ำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ลงได้อย่างเป็นรูปธรรม
				• ในปี พ.ศ. 2561 มี 136 อ�ำเภอ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรับรองคุณภาพ ผลการประเมินเบื้องต้น โดยใช้
ข้ อ มู ล บริ ษั ท กลางคุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ จ� ำ กั ด         
พบว่า 75 อ�ำเภอมีการบาดเจ็บลดลง และมี 52 อ�ำเภอ     
มีการตายลดลง ในภาพรวม 136 อ�ำเภอ มีจ�ำนวนครั้งการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 666 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บลดลง 1,255 คน
ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินผลเชิงลึกในระดับอ�ำเภอ
				• ในปี พ.ศ. 2562 ก�ำหนดเป้าหมายอ�ำเภอเสี่ยง
283 อ�ำเภอโดยใช้ขอ้ มูลการตายจากมรณะบัตรและข้อมูล
การบาดเจ็บจากระบบ 43 แฟ้ม และก�ำหนดเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพร้อยละ 70 หรือ > 140 อ�ำเภอ และ
มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตลดลง 100 อ�ำเภอ
หมายเหตุ ; 283 อ�ำเภอครอบคลุมการตายร้อยละ 81   
และครอบคลุมการบาดเจ็บร้อยละ 65

				ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จและข้อค้นพบส�ำคัญ
จากการถอดบทเรียน พบว่า อ�ำเภอที่ด�ำเนินงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของอ�ำเภอ
คือ มีข้อมูลสารสนเทศที่ดี ชี้เป้าประเด็นปัญหาได้ตรง
ประเด็น ฝ่ายนโยบายให้ความส�ำคัญ มี Core Team ที่มี

ศักยภาพ และการเชื่อมโยงปัญหาไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนในอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) เพือ่ ให้เกิด
การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง และประเมิน
ผลการเปลี่ยนแปลงทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

				ข้อค้นพบส�ำคัญในอ�ำเภอที่ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
1) ในด้านบุคลากร ยังขาดทักษะการจัดการข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ ส�ำหรับน�ำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาที   ่
แท้จริง ขาดการเจาะลึกปัญหา รวมทั้งการชี้เป้าในระดับ
ท้องถิน่ /ชุมชน และการสร้างมาตรการทีห่ วังผล เป็นผลให้
มาตรการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ไม่ Focus กลุ่มเป้าหมาย
และเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์

2) ด้ า นนโยบายและกลไกการท� ำ งาน พบว่ า     
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)        
มีข้อจ�ำกัดการท�ำงานหากไม่เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนในอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) โดยเฉพาะ
เครือข่ายในอ�ำเภอที่มีหน้าที่โดยตรง และมีมุมมองว่าเป็น
งานของฝ่ายสาธารณสุข และระดับนโยบายยังไม่ถกู กระตุน้
การท�ำงานในทิศทางเดียวกันจากหน่วยงานส่วนกลาง
ท�ำให้เกิดการก�ำกับติดตามไม่ต่อเนื่อง

				ข้อเสนอเชิงนโยบาย
				1)		สร้างข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน
ส�ำคัญในส่วนกลาง เพือ่ สร้างกระแสการรับรูใ้ นวงกว้างของ
อ�ำเภอและท้องถิ่น มีนโยบายในทิศทางเดียวกัน ได้แก่
การกระตุ้นการท�ำงานของอ�ำเภอ โดยการชี้เป้าอ�ำเภอ  
เสี่ยงสูงร่วมกัน ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผล โดยมีหน่วยงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุ ข และส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็นต้น
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2) ควรพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร โดยจั ด ท� ำ        การจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส� ำ หรั บ น� ำ ไปสู ่              
บทเรียน Online (E-Learning) สร้างชุมชนแห่งการแลกเปลีย่ น การวิเคราะห์ถึงรากของปัญหา รวมทั้งการชี้เป้าในระดับ
เรียนรู้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้งบประมาณน้อย     ท้องถิ่น/ชุมชน และการสร้างมาตรการที่หวังผล

การด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
2. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำ
				สถานการณ์การจมน�้ำเป็นอย่างไร:
				การจมน�้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของ
เด็กไทยอายุต�่ำกว่า 15 ปี ซึ่งสูงมากกว่าทุกสาเหตุทั้งโรค
ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ (1-4) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร
แสนคน ปี พ.ศ. 2551-2560 อยู่ในช่วง 6.1-9.4 และ           
มีจ�ำนวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 957 คน (2)  อัตราป่วยตาย
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(Case Fatality Rate) จากการจมน�ำ้ เท่ากับร้อยละ 31.9 (5)
ทั้งนี้การจมน�้ำของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี เป็นสาเหตุของ
ความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year:
DALY) อันดับที่ 3 ในเด็กชาย (DALY = 26,000 ปี) และ
อันดับที่ 6 ในเด็กหญิง (DALY = 10,000 ปี) (6)		

			 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) เกิดจาก:
				จากการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�ำ้ ในมาตรการ
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี
พ.ศ. 2557 พบว่า พืน้ ทีม่ กั มีการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�ำ 
้
เพียงมาตรการเดียว นัน่ คือ การสอนว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด

ซึ่งไม่ช่วยป้องกันการจมน�้ำในกลุ่มเด็กเล็ก (ต�่ำกว่า 5 ปี)
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เป็นต้นมาส�ำนักโรคไม่ติดต่อ จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์
“การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker)” ขึ้น

				ผู้ก่อการดี (Merit Maker) คืออะไร และมีกระบวนการอย่างไร:
				ผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) เป็นกลยุทธ์ทจี่ ะกระตุน้
ให้พื้นที่เกิดการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำแบบสหสาขา
ต่ อ เนื่ อ ง และครอบคลุ ม ในทุ ก มาตรการ รวมทั้ ง ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
				ผู้ก่อการดีประกอบด้วย 10 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ นโยบาย การบริหารจัดการสถานการณ์และข้อมูล
การจัดการแหล่งน�ำ้ เสีย่ ง การด�ำเนินการในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตาม

ประเมินผล ซึง่ จะเห็นว่าแต่ละองค์ประกอบของผูก้ อ่ การดี
คือมาตรการและกลยุทธ์การป้องกันการจมน�้ำที่ส�ำคัญ   
รวมทั้งสอดคล้องกับข้อแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization; WHO) ที่ได้แนะน�ำไว้ใน
ปี ค.ศ. 2017 ถึง 6 มาตรการ และ 4 กลยุทธ์ของการป้องกัน
การจมน�ำ 
้ (7)
				ทัง้ นีผ้ กู้ อ่ การดีจะมีทงั้ หมด 3 ระดับคือ ระดับทอง
ระดับเงิน และระดับทองแดง ซึง่ แต่ละระดับจะแตกต่างกัน
ที่จ�ำนวนองค์ประกอบ หรือจ�ำนวนและความถี่ในแต่ละ  
องค์ประกอบ

				ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปี พ.ศ. 2561 มีกระบวนการที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไร:
				ปีที่ผ่านๆ มา การค้นหาและขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด
ทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน�ำ้ ทัง้ 3 ระดับ
เป็นบทบาทของหน่วยงานในดับพื้นที่ ทั้งนี้ทีมที่มีความ
ประสงค์ จ ะสมั ค รเป็ น ผู ้ ก ่ อ การดี ฯ จะต้ อ งสมั ค รผ่ า น
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ และทีม
ประเมินในระดับจังหวัดและทีมประเมินระดับเขตเป็นผู้
ประเมินเบื้องต้น จากนั้นส่งรายชื่อทีมที่ผ่านการประเมิน
ไปยังส่วนกลางเพื่อทีมประเมินส่วนกลางจะลงพื้นที่เพื่อ
ประเมินเชิงคุณภาพ และรับรองเป็นทีมผู้ก่อการดีระดับ
ประเทศ

				แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยน
บทบาทการประเมินรับรองจากทีมประเมินส่วนกลางไป
เป็นทีมประเมินระดับเขต โดยทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker)
จะถูกประเมินเบือ้ งต้นโดยจะมีทมี ประเมินในระดับจังหวัด
และทีมประเมินระดับเขตเป็นผู้ประเมินรับรองให้แก่ทีมผู้
ก่อการดีฯ จากนั้นทีมประเมินระดับเขตจะส่งทีมที่ดีท่ีสุด
ของแต่ละจังหวัดไปยังส่วนกลาง เพื่อประเมินรับรองเชิง
คุ ณ ภาพและประกวดแข่ ง ขั น หาที ม ที่ ดี ที่ สุ ด ในระดั บ
ประเทศ
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				กระบวนการอะไรที่เป็นกลไกส�ำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
				กลไกส�ำคัญในการกระตุ้นให้เ กิด การสร้ า งที ม          
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ประกอบด้วย การเป็นตัวชี้วัด
ระดับกระทรวง โล่รางวัล/เกียรติบตั รเป็นลายเซ็นจากท่าน
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข (ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก
เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และการจัด
เวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More “สานพลัง
ผู ้ ก ่ อ การดี ป ้ อ งกั น การจมน�้ ำ ” เพื่ อ มอบโล่ ร างวั ล และ       
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
				ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดพิธีเปิด
เวทีสัมมนาโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน          
เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และมีนายแพทย์อษั ฎางค์ รวยอาจิณ

(รองอธิบดีกรมควบคุมโรค) เป็นประธานในพิธเี ปิดนอกจาก
นั้นยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันการจมน�้ำระดับ
โลกมาบรรยายในประเด็นที่ส�ำคัญ จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่
Dr. David Meddings (World Health Organization
(Geneva): WHO) และ Mr. Justin Scarr (Chief Executive
Officer, The RoyalLife Saving Society Australia)      
ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก      
โดยมีผู้เข้าร่วมงานเวทีสัมมนา จ�ำนวน 678 คน จาก 342
หน่วยงาน ใน 77 จังหวัด ซึ่งมาจากหน่วยงานสาธารณสุข          
ภาคท้ อ งถิ่ น ภาคการศึ ก ษาหน่ ว ยงานภาคเอกชน                   
นักวิชาการจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (8)

				การสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) เกิดประโยชน์อย่างไรต่อประชาชน
				ภายหลังจากที่ส�ำนักโรคไม่ติดต่อด�ำเนินการท�ำ 
Intervention ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 พบว่าแนวโน้ม
การเสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยจากเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2549) มีเด็กเสีย
ชีวติ จากการจมน�ำ้ เฉลีย่ ปีละ 1,500 คน แต่ในปี พ.ศ. 2560
พบว่า การเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ของเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี
เท่ากับ 717 คน ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 50(9)
				การด�ำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ก่อให้
เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ โดย 4 ปีที่
ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2558-2561) ที่ได้มีการด�ำเนินการ พบว่า
มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำ จ�ำนวน     
3,484 ทีม ครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีผล
ท�ำให้เกิดการจัดการแหล่งน�้ำเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย

(สร้างรั้วหรือติดป้ายค�ำเตือน และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคน
ตกน�้ำไว้บริเวณแหล่งน�้ำเสี่ยง) จ�ำนวน 15,501 แห่ง มีการ
ด�ำเนินงานป้องกันการจมน�ำ้ ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จ�ำนวน
12,224 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขมีการให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับการป้องกันการจมน�ำ 
้ จ�ำนวน 12,275 แห่ง เกิดวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จ�ำนวน 26,596 คน
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จ�ำนวน
12,864 ครัง้ และมีผลการศึกษาวิจยั หรือติดตามประเมินผล
จ�ำนวน 476 เรื่อง นอกจากนั้นยังท�ำให้เด็กอายุ 6-14 ปี
จ�ำนวน 578,187 คน มีทกั ษะว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด และ
ประชาชนในชุมชน จ�ำนวน 267,536 คนมีทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งเป็นการสร้างทักษะที่จ�ำเป็นให้แก่
ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย(10)

				การสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ช่วยแก้ปัญหาการจมน�้ำหรือไม่:
			 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
โดยระดับทองแดงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายจึง
ด�ำเนินการเพียง 6 องค์ประกอบง่ายๆ ที่สามารถด�ำเนิน
การได้ไม่ยาก ดังนั้นจึงไม่สามารถลดการจมน�้ำเสียชีวิตได้
มากนัก แต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเพื่อดึงเอาเครือข่ายเข้ามา
ร่วมด�ำเนินการ ขณะที่ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ระดับ
ทองและระดับเงิน จะต้องด�ำเนินการถึง 10 องค์ประกอบ
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และมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการจมน�้ำเสียชีวิตทั้งนี้พื้นที่ที่
ด�ำเนินการในระดับทอง จะสามารถลดการเสียชีวติ จากการ
จมน�้ำได้มากกว่าพื้นที่ที่ไม่มีการด�ำเนินการ 2 เท่าตัว
อย่างไรก็ตามหากจะให้เห็นผลการลดการเสียชีวิตจาก   
การจมน�้ำอย่างชัดเจน พื้นที่นั้นๆ จะต้องมีทีมผู้ก่อการดี
(Merit Maker) ระดับทองแดงในทุกหมู่บ้าน หรือระดับ
ทอง/เงินในทุกต�ำบล

เอกสารอ้างอิง
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. สถานการณ์การตกน�้ำ จม
น�ำ้ ของเด็กในประเทศไทย. ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพ: ส�ำนักงานกิจการ
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2552.
สุชาดา เกิดมงคลการ. จ�ำนวน ร้อยละ และอัตราการเสียชีวิต
จากการบาดเจ็ บ พ.ศ. 2546-2559 [เอกสารไม่ ตี พิ ม พ์ ] .       
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ. ทบทวนวรรณกรรมการจมน�้ำของเด็ก.
ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพ: ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก; 2550.
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. จ�ำนวน
และอัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้ำ  พ.ศ. 2547-2558 [ไฟล์
ข้ อ มู ล ]. กรุ ง เทพมหานคร: กองนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข; 2559.
ส�ำนักระบาดวิทยา. รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ
(Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. 2556 [ไฟล์ขอ้ มูล].
กรุ ง เทพมหานคร: ส� ำ นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข; 2557.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. รายงาน
ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556: การ
สูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY).
ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ:บริษทั เดอะกราฟิโก ซิสเต็มส์ จ�ำกัด; 2559.
Preventing drowning: an implementation guide.        
Geneva: World Health Organization; 2017. Licence:
CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ. เวทีสัมมนา
Merit Maker…Drown No More “สานพลังผูก้ อ่ การดีปอ้ งกัน
การจมน�้ำ” ปี 2561 [เอกสารไม่ตีพิมพ์], 25.
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ. สรุปผล    
การด�ำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน�้ำ 
(ประจ�ำปีงบประมาณ 2561) [เอกสารไม่ตีพิมพ์], 2561.
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ. สรุปผล     
การด�ำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน�้ำ 
(ประจ�ำปีงบประมาณ 2561) [เอกสารไม่ตีพิมพ์], 2561.
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3. การเยี่ ย มติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ โดยคณะท� ำ งานร่ ว มระหว่ า ง
หน่วยงานสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ (United Nations Interagency Task Force
(UNIATF) on NCDs)
			โรคไม่ตดิ ต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวติ กว่าร้อยละ 73 การป้องกันควบคูไ่ ปกับการรักษาถือเป็นความท้าทายของ
ของการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ประเทศไทยทีจ่ ะบรรลุถงึ ศักยภาพทัง้ เชิงเศรษฐกิจและการ
ส�ำคัญทีเ่ พิม่ โอกาสการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรประกอบด้วย พัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และ         			ภารกิจหลักในการเยีย่ มติดตามการด�ำเนินงานเพือ่
โรคทางเดินหายใจเรือ้ รัง กลุม่ โรคทัง้ สีม่ ปี จั จัยเสีย่ งทางสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค NCDs ในประเทศไทย ระหว่าง
ร่วมกันคือปัจจัยเสีย่ งทางพฤติกรรมได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ วันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ของคณะท�ำงาน UNIATF
การบริโภคแอลกอฮอล์ในระดับที่เป็นอันตราย การขาด มีประเด็นส�ำคัญในการติดตาม คือ กลไกการขับเคลือ่ นงาน
กิจกรรมทางกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ดตี อ่ สุขภาพ โรค NCDs การขับเคลือ่ นมาตรการทางภาษีเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ ง
และปัจจัยเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงทางสรีระวิทยา ได้แก่ ต่อสุขภาพ การด�ำเนินงานลดโรค NCDs และปัจจัยเสี่ยง
ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูง ภาวะไขมัน ในโรงเรียน การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในภาค
ในเลื อ ดผิ ด ปกติ และภาวะน�้ ำ หนั ก เกิ น และโรคอ้ ว น อุ ต สาหกรรม และการพั ฒ นาชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ น              
สอดคล้ อ งกั บ อั ต ราความชุ ก ของโรคอ้ ว นที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น หลักประกันสุขภาพให้เน้นด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค
นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านยังส่งผล NCDs มากขึ้น ภารกิจส�ำคัญในครั้งนี้ คือการเข้าเยี่ยม
ต่อการได้รบั เกลือและโซเดียมสูงทีส่ มั พันธ์กบั ความรุนแรง คารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยท่าน
ของโรคไม่ติดต่ออีกด้วย กลุ่มโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง นายกรัฐมนตรีได้กล่าวโอวาทไว้ว่า “รัฐบาลไทยให้ความ
ท�ำให้ประเทศไทยต้องเผชิญต่อภาระโรคไม่ตดิ ต่อทีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำคัญต่อปัญหาเรื่องโรค NCDs โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์
อย่างรวดเร็ว
ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นกรอบในการ
			พ.ศ. 2560 องค์การอนามัยโลกได้รายงานความ ด�ำเนินงานร่วมกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้มอบ
ก้าวหน้าของการด�ำเนินงานด้านโรคไม่ตดิ ต่อ (WHO NCD นโยบายให้กบั กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการขับเคลือ่ น
Progress Monitor Report) ชีใ้ ห้เห็นถึงความก้าวหน้าของ มุ่งเน้นการป้องกันก่อนรักษาและรักษาด้วยคุณภาพ
ประเทศไทยเป็นอันดับ 3 ของโลกร่วมกับฟินแลนด์และ ในงบประมาณที่ เ หมาะสมในการแก้ ป ั ญ หาให้ เ กิ ด
นอร์เวย์ และเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมี ความยั่ ง ยื น และครบวงจร และต้ อ งมี ก ารจั ด ล� ำ ดั บ
ประสบการณ์ที่โดดเด่นในการจัดการด้านโรคไม่ติดต่อ        ความจ�ำเป็นและการใช้งบประมาณที่เหมาะสม” และ
มีนโยบายและแผนการด�ำเนินงานด้วยความร่วมมือจาก พญ.ซอมญ่า สวามินาทาน รองผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การ
ทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา อนามัยโลกและคณะท�ำงาน UNIATF ได้กล่าวชื่นชมการ
และสื่อสารมวลชน การให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน ท�ำงานด้านสาธารณสุขของไทย ทีเ่ น้นการสร้างความยัง่ ยืน
ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ ง และการด�ำเนินงานให้บรรลุ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) ซึ่ ง การจั ด ให้ ม        ี
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คณะท�ำงานร่วมระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
			ส�ำหรับภารกิจส�ำคัญอืน่ ๆ ของคณะท�ำงาน UNIATF
ได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากกระทรวงและหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงองค์กรจากภาคประชาสังคม
ตัวแทนจากภาคส่วนเอกชน และสถาบันวิชาการ แสดงให้
ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีประสบการณ์ที่โดดเด่นในการ
จัดการกับปัญหาสาธารณสุข ซึ่ง รัฐบาลไทยเล็งเห็นความ
ส�ำคัญโดยได้ออกมาตรการที่ส�ำคัญเพื่อปกป้องประชาชน
จากปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ดังนี้ การยกระดับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ     
การห้ามใช้ไขมันทรานส์ การใช้มาตรการทางภาษีส�ำหรับ
เครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้ำตาลสูง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม การส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกาย การจ�ำกัดการท�ำการตลาดของอาหาร
ทดแทนนมแม่ ทั้งยังให้ความส�ำคัญต่อบริการการรักษา   
โรค NCDs โดยมีระบบสาธารณสุขมูลฐานและระบบ      
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยความร่วมมือจากทุก   
ภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ      
ภาคเอกชน ให้ เ ป็ น ไปในทางเดี ย วกั น โดยมุ ่ ง เน้ น ให้
ประชาชนมีสขุ ภาพดีลดการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากโรค
ไม่ติดต่อลง 1 ใน 3 ภายในปี พ.ศ. 2573 และการด�ำเนิน
มาตรการต่ า งๆ ตามแผนการป้ อ งกั น และควบคุ ม                 
โรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ถือว่าประสบ       
ความส�ำเร็จระดับหนึ่งแล้วนั้น

			คณะท�ำงาน UNIATF เล็งเห็นว่าถึงแม้การด�ำเนินงาน
ของไทยจะมีความก้าวหน้าอยู่มาก แต่ก็ยังคงมีโอกาส        
ในการพัฒนายิง่ ขึน้ ไปได้อกี โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับภาคส่วน
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสาธารณสุ ข โดยตรง ซึ่ ง ได้ ใ ห้          
ข้อเสนอแนะเพื่อประเทศไทยสามารถยกระดับขีดความ
สามารถในการรับมือกับโรค NCDs โดยมีประเด็นส�ำคัญ
ดังนี้ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับทิศทาง       
ว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรค NCDs ขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยมีอ�ำนาจในการก�ำกับติดตามความก้าวหน้า
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เร่งรัดการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรค
NCDs ในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการควบคุ ม ยาสู บ และคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด สร้างความ
ยัง่ ยืนในกลไกทางการเงินเพือ่ ป้องกันการควบคุมโรค NCDs
รวมถึงกองทุนด้านสุขภาพต่างๆ ให้มีการแต่งตั้งผู้แทน
ระดับสูงด้านโรค NCDs จากกระทรวงต่างๆ เพื่อให้ม  ี
หน้าที่รับผิดชอบต่อการด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ก�ำกับทิศทางระหว่างกระทรวงที่จะตั้งขึ้น
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คณะท�ำงาน UNIATF ได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงองค์กรจากภาคประชาสังคม ตัวแทนจากภาคส่วนเอกชน และสถาบันวิชาการ
ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
4. การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
			โรคไม่ติดต่อ (Noncommunicable Diseases)
เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึง่ ของโลกและของประเทศไทย
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อได้ถูกยกระดับเป็นวาระ
ส�ำคัญระดับโลกทีอ่ งค์การสหประชาชาติให้ความส�ำคัญ ซึง่
ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้มี
การรับรองและประกาศปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีเป้าหมายลดการตาย
ก่อนวัยอันควร ร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2568 และในปี
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศรับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ต่อที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ ครัง้ ที่ 70 ทัง้ นีค้ ณะท�ำงานด้านโรคไม่ตดิ ต่อ
ขององค์การสหประชาชาติ (UNIATF) มีกำ� หนดติดตามการ
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ด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ระหว่างวันที่ 28-30
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และจะมีการประชุม The Third High-   
level Meeting on NCDs ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561       
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกาศความก้าวหน้าใน
การด�ำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ซึ่งการด�ำเนิน
งานที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยมี ค วามก้ า วหน้ า เป็ น ล� ำ ดั บ
อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาและบรรลุตามเป้าหมาย
จ�ำเป็นต้องได้รบั การผลักดันเชิงนโยบาย และมีความเข้มแข็ง
ของการท� ำ งานข้ า มภาคส่ ว นในทุ ก ระดั บ กระทรวง
สาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ด�ำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องดังนี้

			1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ค� ำ สั่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 1594/2560 ลงวั น ที                ่
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
			2. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ น
แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ 5 ปี (พ.ศ. 25602564) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
			3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ตามค�ำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
ควบคุมโรค NCDs 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ 1/2561      
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
			4. มีการด�ำเนินมาตรการเกีย่ วกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
รายประเด็น โดยมีการด�ำเนินการผ่านทัง้ กลไกภาครัฐ และ
การขับเคลื่อนผ่านสมัชชาสุขภาพ ที่มีส่วนร่วมของหลาย
ภาคส่วน เช่น ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ เป็นต้น

			5. ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ที่สนับสนุนแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ปี 2561 เน้นประเด็นปัญหาอุปสรรคในการท�ำงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือวิธีการจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้เป็น
ข้อมูลเตรียมน�ำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
			6. ด�ำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ   
ขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561           
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
เพือ่ ร่วมพิจารณาหารือข้อเสนอรายยุทธศาสตร์ และจัดท�ำ
ข้อมูลน�ำเข้าการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
			7. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ น
แผนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 25602564) ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561                   
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
			8. ปรึกษาหารือ เรื่อง ข้อเสนอต่อการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			9. จัดท�ำวีดทิ ศั น์เรือ่ ง การป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ของประเทศไทย เสนอคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปีฯ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
5. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
			ปั ญ หาจากการได้ รั บ เกลื อ และโซเดี ย มสู ง ของ      
คนไทย ที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อ ได้แก่        
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรคไตเรือ้ รัง ซึง่ เป็นสาเหตุของการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร
ถึงร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตของประชากรไทย และ      
ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นที่คาดการณ์
ว่าการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อของประชากรโลกจะเพิ่ม
ขึ้นจาก 36 ล้านคนใน พ.ศ. 2551 เป็น 44 ล้านคนในปี
พ.ศ. 2563 ซึง่ ผลการส�ำรวจของกรมอนามัย พบว่า คนไทย
ได้รับโซเดียมโดยเฉลี่ยสูงถึง 4,351.7 มก./วัน เกินจาก       
ข้อแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกก�ำหนดไว้กว่า 2 เท่า
			ในขณะที่ปัจจุบันประชาชนมีรูปแบบการบริโภค  
ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
การบริโภคอาหารทัง้ ของตนเองและครอบครัว จากรายงาน
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนไทยต่อการใช้จ่าย
และการบริโภคพบว่าร้อยละ 43.05 ไม่ประกอบอาหารเอง       
ซึ่ ง เป็ น สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำได้รับอาหารที่ มี
โซเดียมสูง ทั้งจากอาหารจานด่วน อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
อาหารแช่ เ ย็ น ต่ า งๆ ในขณะวั ย เด็ ก เองก็ มี พ ฤติ ก รรม         
การบริโภคที่ไม่เหมาะสมเช่นกันซึ่งเป็นผลมาจากการ      
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ขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจ ถึ ง โทษและภั ย จากการได้ รั บ
โซเดียมในปริมาณสูงรวมไปถึงการขาดการควบคุมโฆษณา
ที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารดังกล่าว ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
มักจะกลายเป็นความเคยชินติดตัวเด็กไปจนวัยผู้ใหญ่ซึ่ง
ยากต่อการปรับเปลีย่ นในอนาคต โดยผลการส�ำรวจสถานะ
สุขภาพของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4
พบว่าเด็กเล็กอายุ 2-4 ปีบริโภคขนมกรุบกรอบสูงถึง       
ร้อยละ 49.2 และในจ�ำนวนนี้บริโภคทุกวัน ร้อยละ 30.2
			เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ป ั ญ หาดั ง กล่ า ว    
คณะกรรมการนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
เพือ่ ลดโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ ทีม่ รี ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน และอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็น
เลขานุการ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทยโดยปี 2561 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการภายใต้
แผนปฏิบัติการแยกตามยุทธศาสตร์ย่อย SALTS และให้
ความเห็นชอบต่อเป้าหมายระยะสั้น (Quick win) เพื่อให้
เป็นทิศทางในการด�ำเนินงานโดยมีความส�ำเร็จและผลงาน
เด่นที่ผ่านมาดังนี้

			- ขับเคลือ่ นให้มกี ารปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรม ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
			- ขั บ เคลื่ อ นให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น การปรั บ ลด         
ค่าปริมาณโซเดียมในข้อก�ำหนดสารอาหารที่แนะน�ำให้
บริโภคต่อวันส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จากเดิม
2,400 มิลลิกรัมต่อวัน เป็น 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน
			- ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ ฉ ลากทางเลื อ กสุ ข ภาพ
(Healthier Logo) โดยสมั ค รใจ และขยายจ� ำ นวน          
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่บังคับการแสดงฉลากแบบ GDA
			- จัดเวทีหารือผู้ประกอบการเพื่อจัดท�ำเป้าหมาย
เชิงสมัครใจในการลดปริมาณโซเดียมในอาหารส�ำเร็จรูป
โดยมุ่งเน้นอาหารกลุ่มเสี่ยง 4 ชนิด ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว
อาหารกึง่ ส�ำเร็จรูป เครือ่ งปรุงรส อาหารแช่เย็นและแช่เข็ง
โดยเฉพาะอาหารกลุ ่ ม ส� ำ เร็ จ รู ป บะหมี่ แ ละก๋ ว ยเตี๋ ย ว
ส�ำเร็จรูป รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์โจ๊ก ข้าวต้มส�ำเร็จรูป
			- ก� ำ หนดให้ โ รงพยาบาลสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน               
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงอาหารของทุกหน่วยงาน
ในพืน้ ทีก่ ระทรวงปรับปรุงสิง่ แวดล้อม โดยลดการใช้เครือ่ งปรุง
และเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูง พร้อมจัดท�ำแนวทางโดย
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
			- ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาการเรี ย น       
การสอน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
			- การด�ำเนินงาน “โครงการชุมชนลดเค็ม ลดโรค
ต้นแบบ” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระดับความดันโลหิต     
ด้วยการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ด้วยมาตรการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การสร้างความรูค้ วามตระหนักโดย

บุคลากรทางแพทย์ เพือ่ สร้างค่านิยมการบริโภคในท้องถิน่ ,
2) การแสดงให้เห็นปริมาณโซเดียมทีม่ ใี นอาหาร ด้วยเครือ่ ง
วัดความเค็ม หรือ Salt meter และ 3) การปรับสูตรเพื่อ
ลดปริมาณโซเดียมในอาหารชุมชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561
ด�ำเนินการในต�ำบลน�ำร่อง 3 แห่งคือ ต�ำบลกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี, ต�ำบลห้วยยอด จังหวัดตรังและต�ำบลคูบวั
จังหวัดราชบุรี โดยตั้งเป้าหมายลดโซเดียมลงร้อยละ 20
เพื่ อ ลดระดั บ ความดั น โลหิ ต ตั ว บนลง 10 และตั ว ล่ า ง            
5 มิลลิเมตรปรอท
			- การด�ำเนินงาน “โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี”
ในโรงพยาบาลศู น ย์ แ ละโรงพยาบาลทั่ ว ไป ในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สถานบริการ
เป็นแหล่งของอาหารโซเดียมต�ำ 
่ โดยก�ำหนดให้อาหารทัว่ ไป
ส�ำหรับผู้ป่วยใน ต้องปรับลดปริมาณโซเดียมลงอย่างน้อย
ร้อยละ 15 และร้านค้าทุกร้านในสถานบริการต้องจัดให้มี
อาหารลดปริมาณโซเดียม ที่ได้รับการรับรองจากสถาน
บริการ โดยได้จดั ท�ำหนังสือขอความร่วมมือไปทีส่ ำ� นักงาน
สาธารณสุ ข 76 จั ง หวั ด และโรงพยาบาลศู น ย์ แ ละ             
โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ จ�ำนวน 83 แห่ง ไปเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยได้จัดท�ำแนวทาง
การด�ำเนินงาน “โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี” พร้อม
ทั้ ง จั ด อบรมบุ ค ลากรฝ่ า ยโภชนาการของสถานบริ ก าร
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ทั่วประเทศ จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ซึ่งการด�ำเนินงาน “โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี”
กรมควบคุมโรค ได้ให้ความส�ำคัญและก�ำหนดให้เป็น
โครงการติดดาว อีกด้วย
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ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมบูธการลดปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหาร ในการตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค
ณ สถาบันบ�ำราศนราดูร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
เพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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ส่วนที่ 3
งบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

งบรายจ่าย/ผลผลิต

เงินประจ�ำงวด
(บาท)
7,969,816.66
7,969,816.66

1. งบบุคลากร
ผลผลิต 17.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. งบด�ำเนินงาน
38,933,909.98
2.1		 งบภารกิจประจ�ำ
292,374.00
ผลผลิต 17.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 292,374.00
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.2		 งบขั้นต�่ำ
1,961,300.00
ผลผลิต 17.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 1,961,300.00
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.3 งบผลผลิต
36,055,597.98
ผลผลิต 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำ 1,869,210.14
ผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรม เพือ่ การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
ผลผลิต 2.1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง
36,580.00
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ผลผลิต 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและ 18,503,282.14
สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ผลผลิต 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง 500,000.00
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค ภั ย สุ ข ภาพ และการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ
ผลผลิต 6.2 พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมด้าน 189,225.00
การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับนานาชาติ
ผลผลิต 8.1 พัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง 6,062,614.70
ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน
ผลผลิต 10.1 พัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง 8,894,686.00
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่ม
วัยท�ำงาน
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เบิกจ่าย
(บาท)
7,969,816.66
7,969,816.66

การเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
100.00
100.00

38,768,555.48
292,374.00
292,374.00

100.00
100.00

1,961,300.00
1,961,300.00

100.00
100.00

35,904,773.70
1,869,210.14

99.58
100.00

36,580.00

100.00

18,503,282.14

100.00

499,999.23

99.99

189,225.00

100.00

6,062,614.70

100.00

8,743,862.49

98.30

งบรายจ่าย/ผลผลิต

เงินประจ�ำงวด
(บาท)
624,638.00
602,000.00

2.4 งบสาธารณูปโภค
ผลผลิต 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำ
ผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและ      
ภัยสุขภาพ
ผลผลิต 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและ
22,638.00
สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. งบลงทุน
1,000,072.00
ผลผลิต 2.1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง
28,400.00
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ผลผลิ ต 2.5 พั ฒ นาและให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี
356,310.00
สารสนเทศและการสือ่ สารด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
ผลผลิต 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง
46,100.00
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค ภั ย สุ ข ภาพ และการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ
ผลผลิต 4.1 บริการรักษาฟืน้ ฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุม่ โรค 569,262.00
ติดต่อส�ำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน
เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ
4. งบรายจ่ายอื่น
608,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
608,000.00
ผลผลิต 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำ
ผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและ        
ภัยสุขภาพ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
48,511,798.64

เบิกจ่าย
(บาท)
610,107.78
587,469.78

การเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
97.67
97.58

22,638.00

100.00

1,000,072.00
28,400.00

100.00
100.00

356,310.00

100.00

46,100.00

100.00

569,262.00

100.00

607,999.97
607,999.97

99.99
99.99

48,346,444.11

99.66

หมายเหตุ:
1. ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นไตรมาส คือ ไตรมาส
ที่ 1 ร้อยละ 30 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 73 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96
2. การจัดกลุ่มผลผลิต ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค อ้างอิงเกณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานประจำ�ปี 2561
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ส่วนที่ 4
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ 5 มิติ

การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 5 มิติ
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเป็นสาเหตุของการ    
สูญเสียปีสุขภาวะของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยในอันดับ
ต้นๆ จากรายงานการประเมินภาระโรคด้วยปีสุขภาวะ        
ที่สูญเสียไป (Disability-Adjusted Life Years: DALYs)
ของประชากรไทย ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 รายงาน    
ความสูญเสีย ปีสขุ ภาวะโดยรวมของประชาชนไทยคิดเป็น
14.9 ล้านปีสุขภาวะ โดยมาจากการสูญเสียจากการเสีย
ชีวติ ก่อนวัยอันควร 10.1 ล้านปี และการสูญเสียปีสขุ ภาวะ
จากความบกพร่องทางสุขภาพ 4.8 ล้านปี ความสูญเสียดังกล่าว
มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุทางถนน

และการจมน�้ำในเด็ก ซึ่งมีความแตกต่างกันตามกลุ่มอายุ
การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่เป็น
ปัญหาส�ำคัญดังกล่าว ส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้ด�ำเนินการ     
โดยอาศัยกรอบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 มิติ ซึง่ มี
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง        
การตอบสนองของแผนงานโรค การป่วย ตายหรือพิการ
และเหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด ใน 4 เรื่อง ได้แก่
โรคไม่ตดิ ต่อ อุบตั เิ หตุจากการจราจรทางถนน เด็กจมน�ำ้ และ
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย ปี 2561
ในปี พ.ศ. 2558 กลุม่ โรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวติ
ของประชากรทัว่ โลกประมาณ 41 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้เป็นการเสีย
ชีวิตก่อนวัยอันควรหรือเสียชีวิตระหว่างอายุ 30-69 ปี
ประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 85 ของการเสียชีวิต       
ก่อนวัยอันควรอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่�ำและประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง ซึง่ มีแนวโน้มการเสียชีวติ ก่อนวันอันควรก�ำลัง
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากมติการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
ครัง้ ที่ 53 พ.ศ. 2543 ได้รบั รองยุทธศาสตร์โลกเพือ่ ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เรียกว่า “4×4×4 model”      
โดยเน้นไปที่ 4 โรคหลัก คือโรคหัวใจและหลอดเลือด,       
โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง, และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,     
4 ปัจจัยจากการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาส�ำคัญ คือภาวะ
ไขมันในเลือดสูง, ภาวะความดันโลหิตสูง, ภาวะน�้ำตาล      
ในเลือดสูง, ภาวะน�ำ้ หนักเกินและภาวะอ้วน และ 4 พฤติกรรม
เสีย่ งหลัก คือ การบริโภคยาสูบ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และการมีกิจกรรมทาง
กายไม่เพียงพอ ต่อมาในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก    
ครัง้ ที่ 66 พ.ศ. 2556 ได้มมี ติรบั รองกรอบการก�ำกับติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินการควบคุมป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากประเทศสมาชิกต่างๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย ขององค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนา
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เอกชน ซึ่งได้มีการก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดส�ำหรับการก�ำกับ
ติดตามประกอบไปด้วย 25 ตัวชี้วัดระดับโลก ภายใต้          
9 เป้าหมายระดับโลกขึ้นมา โดยมีเป้าหมายในวัดความ
ส�ำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เมื่อสิ้นสุด
พ.ศ. 2568(1)
สถานการณ์ในประเทศไทย พบอัตราการเสียชีวิต   
อันมีสาเหตุจากโรค NCDs ทีส่ ำ� คัญเพิม่ ขึน้ ในประชากรไทย
ระหว่ า งปี พ.ศ. 2558-2559 โดยในปี พ.ศ. 2559             
โรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรกได้แก่        
โรคมะเร็งรวมทุกประเภท รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคหัวใจขาดเลือด คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ
117.7 48.7 และ 32.3 ต่อประชากรแสนคนตามล�ำดับ ส�ำหรับ
โรคเบาหวานแม้จะไม่ได้เป็นโรคทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ ใน 3
อันดับแรก อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559)
พบอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น พ.ศ. 2559 อัตราการ     
เสียชีวติ จากโรคเบาหวานเท่ากับ 22.3 ต่อประชากรแสนคน(2)
ส�ำหรับอัตราป่วยจากข้อมูลผูเ้ ข้ารับการรักษาเป็นผูป้ ว่ ยใน
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2559 พบอัตราป่วย
ของผู้ป่วยในสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ รองลงมา
คือ โรคเบาหวาน และโรคไตวาย ซึง่ พบแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
ส่วนโรคความดันโลหิตสูง มีอัตราป่วยจากการเข้ารับ       
การรักษาเป็นผู้ป่วยในค่อนข้างต�่ำ  และในระยะเวลา 5 ปี
พบมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(

)

แผนภาพที่ 8 อัตราการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร (30-69 ปี) ต่อประชากรแสนคน จากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2560
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แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิเคราะห์: กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา

1.1 สถานการณ์ป่วย/ตาย (Morbidity/mortality)
		
1.1.1 		สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวติ
ที่ มี ก ารสู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะของประชากรไทย (DALYs)          
ในปี พ.ศ. 2557 เป็นล�ำดับที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3            
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 รองจากอุบัติเหตุทางถนน
นอกจากนั้น ยังเป็นล�ำดับที่ 1 ของจ�ำนวนปีที่สูญเสีย
เนื่องจากการเสียชีวิตก่อนวันอันควร (YLL) ในเพศหญิง    
คิดเป็นร้อยละ 9.5(2) เมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร (อายุ 30-69 ปี) ในปี พ.ศ. 2555-2560 พบอัตรา
การเสียชีวติ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และในปี พ.ศ.
2560 มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย ตามแผนภาพที่ 8
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจำ� นวนผูเ้ สียชีวติ ทัง้ หมด 31,172 ราย
(47.8 ต่อประชากรแสนคน) เป็นจ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่อยู่ใน
กลุม่ อายุ 30-69 ปี จ�ำนวน 15,863 ราย อัตราการเสียชีวติ
เท่ากับ 44.6 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนการเสียชีวิต
เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1:2.1 ซึ่งหมายถึงการเสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดสมองใน ปี พ.ศ. 2560 เกิดในผู้ชาย
เป็น 2 เท่าของผู้หญิง

1.1.2 สถานการณ์โรคหัวใจขาดเลือด
โรคหัวใจขาดเลือดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการ
เสี ย ชี วิ ต ซึ่ ง มี ก ารสู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะของประชากรไทย      
(DALYs) ในปี พ.ศ. 2557 เป็นล�ำดับที่ 4 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.3
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 และจากข้อมูลจ�ำนวนปีท        ี่
สูญเสียเนื่องจากการเสียชีวิตก่อนวันอันควร (YLL) ทั้งใน
เพศหญิงและเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ 6.0 ตามล�ำดับ(2)
ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (อายุ     
30-69 ปี) ในปี พ.ศ. 2555-2560 พบอัตราการเสียชีวิต    
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและลดลงเล็กน้อยในปี
พ.ศ. 2560 ตามแผนภาพที่ 8 โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจำ� นวน
ผูเ้ สียชีวติ ทัง้ หมด 20,745 ราย (31.8 ต่อประชากรแสนคน)
เป็นจ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-69 ปี จ�ำนวน
10,597 ราย อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 29.8 ต่อประชากร
แสนคน อัตราส่วนการเสียชีวติ เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ
1:2.6 แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2560 ผู้ชายเสียชีวิตเป็น
2 เท่าของผู้หญิง
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1.1.3 		สถานการณ์โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ อีก
โรคหนึง่ ของประชากรไทยทีจ่ ดั อยูล่ ำ� ดับต้นๆ จากรายงาน
การสูญเสียปีสขุ ภาวะของประชากรไทย (DALYs) ในปี พ.ศ.
2557 เป็นล�ำดับที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ. 2552 และเป็นล�ำดับที่ 2 ของจ�ำนวนปีที่สูญเสีย
เนื่องจากการเสียชีวิตก่อนวันอันควร (YLL) ในเพศหญิง    
คิดเป็นร้อยละ 7.9(2) ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิต  
ก่อนวัยอันควร (อายุ 30-69 ปี) ในปี พ.ศ. 2555-2560 พบอัตรา
การเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและลดลง     
เล็กน้อยในปี พ.ศ. 2560 ตามแผนภาพที่ 8 โดยในปี พ.ศ. 2560
มีจำ� นวนผูเ้ สียชีวติ ทัง้ หมด 14,322 ราย (22.0 ต่อประชากร
แสนคน) เป็นจ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-69 ปี
จ� ำ นวน 7,112 ราย อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เท่ า กั บ 20.0            
ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนการเสียชีวิตเพศชายต่อ  
เพศหญิงเท่ากับ 1:1.1 แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
		
1.1.4 สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะความดันโลหิตสูง
จัดเป็นภัยเงียบที่เป็นสาเหตุน�ำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อน
เช่น โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น
จากข้ อ มู ล การเสี ย ชี วิ ต จากโรคความดั น โลหิ ต สู ง ในปี         
พ.ศ. 2555-2560 พบอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต มี แ นวโน้ ม           

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2560
ตามแผนภาพที่ 8 โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
ทัง้ หมด 8,525 ราย (13.1 ต่อประชากรแสนคน) เป็นจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตที่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-69 ปี จ�ำนวน 2,677 ราย
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เท่ า กั บ 7.5 ต่ อ ประชากรแสนคน
อัตราส่วนการเสียชีวิตเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1:1.6
		
1.1.5		สถานการณ์โรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง
โรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รังเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตอีกโรคหนึ่งของประชากรไทย จากรายงาน      
การสูญเสียปีสขุ ภาวะของประชากรไทย (DALYs) ในปี พ.ศ.
2557 พบเป็นล�ำดับที่ 10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2552 และจัดเป็นล�ำดับที่ 10 ของจ�ำนวนปีที่
สูญเสียเนือ่ งจากการเสียชีวติ ก่อนวันอันควร (YLL) ในเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 2.8(2) ซึง่ เมือ่ พิจารณาอัตราการเสียชีวติ ก่อน
วัยอันควร (อายุ 30-69 ปี) ในปี พ.ศ. 2555-2560 พบอัตรา
การเสียชีวติ มีแนวโน้มคงที่ โดยมีการเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย
ตามแผนภาพที่ 8 โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 6,762 ราย (10.4 ต่อประชากรแสนคน) เป็น
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-69 ปี จ�ำนวน 1,626
ราย อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 4.6 ต่อประชากรแสนคน
อัตราส่วนการเสียชีวิตเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1:4.3
แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็น
ผู้ชายพบมากเป็น 4 เท่าของผู้หญิง

1.2 สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior)
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การมี พ ฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพในการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ที         ่
ไม่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยการบริโภคยาสูบ การดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม และ
การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
		
1.2.1		พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ใ นปั จ จุ บั น จาก
รายงานสถิ ติ ก ารบริ โ ภคยาสู บ ของประเทศไทยของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2560 พบว่า
ความชุกของการสูบบุหรีข่ องประชากรไทยอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
มีแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 23.0 เป็นร้อยละ
19.1 โดยการแบ่งประเภทเป็นผูส้ บู บุหรีใ่ นปัจจุบนั หมายถึง
ผู้สูบบุหรี่เป็นประจ�ำและผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว จากผล
การส� ำ รวจพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ แ ละการดื่ ม สุ ร าของ
ประชากร พ.ศ. 2566 ของส�ำนักงานสถิตแห่งชาติ พบความชุก
ของการสูบบุหรี่ในเพศชายสูงเท่ากับ 37.7 สูบเป็นประจ�ำ 
33.4% และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 4.3% ส่วนเพศหญิง            
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มีความชุกการสูบบุหรี่ต�่ำกว่าเพศชายและมีแนวโน้มลดลง
จากความชุก 2.6 ในพ.ศ. 2547 เป็นความชุก 1.7 พ.ศ. 2560
สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ 1.4 % และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 0.3%
เมือ่ พิจารณาการพยายามเลิกสูบบุหรีใ่ นผูใ้ ช้ยาสูบปัจจุบนั
พบว่าร้อยละ 31 คิดจะเลิกแต่ไม่ใช่ภายใน 12 เดือนนี้ และ
ร้อยละ 27 ยังไม่คิดจะเลิก ส่วนการคิดจะเลิกภายใน        
30 วัน และคิดจะเลิกภายใน 12 เดือนข้างหน้า พบมีเท่ากัน
คือร้อยละ 21 ส�ำหรับความชุกของการได้รับควันบุหรี       ่
มือสองในคนทีไ่ ม่สบู บุหรีใ่ น 30 วันทีผ่ า่ นมา พบร้อยละ 72.6
โดยกลุ่มอายุ 15-29 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีความชุกของการ
ได้รับควันบุหรี่มือสองสูงที่สุด (ร้อยละ 84.3) ซึ่งสถานที    ่
ได้รับควันบุหรี่ของผู้ได้รับควันบุหรี่บ่อยที่สุดคือ ที่บ้าน    
(ร้อยละ 56.3) รองลงมาคือ ทีท่ ำ� งาน (ร้อยละ 46.1) และ      
ที่ร้านอาหาร (ร้อยละ 35.6)(4)
		
1.2.2		พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เพศชายยังคงเป็นเพศที่พบความชุกการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์สงู ทีส่ ดุ รายงานการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบความชุก     
ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประชากรไทยอายุ
15 ปีขึ้นไปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเท่ากับ 38.9 โดยเป็น
ความชุกของการดืม่ ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง พบความชุก
ได้ตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 15-29 ปี) ถึงกลุ่มวัยท�ำงาน       
(อายุ 30-44 ปี และ 45-59 ปี) ซึ่งความชุกที่มีการดื่ม    
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สงู ทีส่ ดุ คือกลุม่ อายุ 30-44 ปี เท่ากับ        
ร้อยละ 46 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-29 ปี และกลุ่มอายุ
45-59 ปี เท่ากับร้อยละ 44.4 และ 39.2 ตามล�ำดับ เมื่อ
พิจารณาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามภาคของ
ประเทศไทย พบมีความชุกรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง
ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งในช่วง 12 เดือน
และ 30 วันทีผ่ า่ นมา ภาคเหนือเป็นภาคทีม่ คี วามชุกสูงทีส่ ดุ
ส�ำหรับความชุกของการดื่มอย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา
เพศชายมีความชุก 19.4 โดยจะพบความชุกสูงสุดในกลุ่ม
วัยท�ำงาน ช่วงกลุม่ อายุ 30-44 ปี ร้อยละ 28 และเพศหญิง
พบความชุก 2.9 กลุม่ อายุทพี่ บสูงสุดได้แก่ กลุม่ อายุ 15-29 ปี
ความชุ ก 4.9 เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการเสี่ ย งต่ อ การติ ด สุ ร า        
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ดื่มแบบเสี่ยงต�่ำ,    
กลุม่ ผูด้ มื่ แบบเสีย่ ง, กลุม่ ผูด้ มื่ แบบอันตราย, และกลุม่ ผูด้ มื่
แบบติดสุรา ซึ่งพบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป       
ส่วนใหญ่เป็นผู้ดื่มแบบเสี่ยงต�่ำ  ร้อยละ 72.1 โดยหนึ่งใน
สามของเพศชายจะเป็นผู้ดื่มระดับเสี่ยงขึ้นไป ซึ่งพบได้สูง
ในกลุ่มอายุ 30-44 ปี และมีสัดส่วนกลุ่มที่ดื่มเสี่ยงแบบ
อันตราย และแบบติดสุราสูงสุด
		
1.2.3		การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ หมายถึง
การมีกิจกรรมทางกายตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป วันละ
30 นาทีขึ้นไป สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน ซึ่งความชุกของ
การมีกจิ กรรมทางกายเพียงพอในประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ้นไปพบร้อยละ 80.0 ส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางกายอยู่ใน
ระดับมากพบร้อยละ 42.6 และระดับเกณฑ์ปานกลาง     
ร้อยละ 38.2 ซึ่งสัดส่วนการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอใน
เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน และการมีกิจกรรม   
ทางกายเพียงพอจะลดลงเมือ่ อายุเพิม่ ขึน้ กลุม่ อายุทมี่ กี จิ กรรม
ทางกายเพี ย งพอสู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ กลุ ่ ม อายุ 30-44 ปี          
เมื่อพิจารณาจ�ำแนกตามภาค จะพบว่าทุกภาคมีสัดส่วน    
ทีม่ กี จิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอค่อนข้างสูง โดยจะพบการมี
กิจกรรมทางกายระดับมากสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาการมีกจิ กรรมทางกายไม่เพียงพอ
ในประชากรไทยอายุ 15 ปีขนึ้ ไป พบร้อยละ 19.2 กลุม่ อายุ
ที่ มี กิ จ กรรมทางกายไม่ เ พี ย งพอสู ง ที่ สุ ด คื อ กลุ ่ ม อายุ           
80 ปีขึ้นไป โดยสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น(4)

		
1.2.4		พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากรายงาน
การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 5
พ.ศ. 2557 เป็นการส�ำรวจพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร จ�ำนวนมือ้ ทีร่ บั ประทานอาหาร และการเลือกแหล่ง
อาหารในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบประชากรไทย
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อร้อยละ 76 มื้ออาหารที่ม     ี
การงดมากทีส่ ดุ ได้แก่ อาหารมือ้ เช้า (ร้อยละ 53.5) รองลงมา
คือ มื้อกลางวัน (ร้อยละ 29.6) และมื้อเย็น (ร้อยละ17.4)
โดยในช่วงอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี อดอาหารมือ้ เช้ามากกว่ามือ้
อื่ น เพศชายจะอดอาหารมื้ อ เช้ า ในสั ด ส่ วนที่ น ้ อ ยกว่ า      
เพศหญิงเล็กน้อย ในขณะทีเ่ พศหญิงจะเลือกอดอาหารมือ้ เย็น
ในสัดส่วนสูงกว่าเพศชาย ส�ำหรับประเภทของอาหารใน   
วันท�ำงาน ประชาการส่วนใหญ่เลือกท�ำรับประทานเอง      
ที่บ้านในมื้อเย็น นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่งอาหารมื้อเย็นที่
รับประทานนอกบ้านในวันท�ำงานจะมีความแตกต่างกันไป
ตามช่วงอายุ โดยกลุ่มอายุ 15-29 ปี มักจะรับประทาน
อาหารตามสั่งสูงที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป เลือก        
รั บ ประทานอาหารในตลาดและร้ า นอาหารตามสั่ ง ใน
สัดส่วนที่ต่างกันเล็กน้อย ส�ำหรับการรับประทานผักและ      
ผลไม้ พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป รับประทานผัก
เฉลี่ยวันละ 2.2 ส่วน และมีการรับประทานผลไม้เฉลี่ย       
วันละ 1.5 ส่วน ซึง่ ต�ำ่ กว่าข้อแนะน�ำมาตรฐานทีต่ อ้ งรับประทาน
ซึ่งเมื่อค�ำนวณส่วนของการรับประทานผักและผลไม้รวม
กันในประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป พบรับประทานเฉลีย่ วันละ
3.7 ส่วน โดยต�ำ่ กว่าข้อแนะน�ำมาตรฐานทีต่ อ้ งรับประทาน
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการรับประทานผักและผลไม้จะลดลง
เมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
		
1.2.5		ภาวะน�ำ้ หนักเกินและอ้วน ประชากรไทยอายุ
15 ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยเท่ากับ 23.6 กก./
ตร.เมตร โดยค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายจะเพิ่มขึ้นตามอายุ      
จนมีค่าสูงสุดในกลุ่มอายุ 30-59 ปี เมื่อพิจารณาภาวะ
โภชนาการตามระดับ BMI พบว่าเพศชายร้อยละ 10 และ
เพศหญิงร้อยละ 8.6 มีคา่ BMI น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.เมตร
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ส่วนเพศชาย
ร้อยละ 57.2 และเพศหญิงร้อยละ 49.6 มีคา่ BMI 18.5-25
กก./ตร.เมตร ส�ำหรับสถานการณ์ภาวะอ้วน พบความชุก
ของภาวะอ้วนในประชากรไทยอายุ 15 ปีขนึ้ ไป (BMI ≥ 25
kg/m2) ในเพศชายร้อยละ 32.9 และในเพศหญิงร้อยละ
41.8 โดยความชุกสูงสุดในกลุม่ อายุ 45-59 ปี นอกจากนัน้
เมือ่ พิจารณาเส้นรอบเอวเพือ่ ดูความชุกของภาวะอ้วนลงพุง
พบว่าเส้นรอบเอวของประชากรชายและหญิงมีค่าเฉลี่ย   
เส้นรอบเอวเท่ากับ 82.4 ซม. และ 81.1 ซม. ตามล�ำดับ ซึง่ ใน
กลุ่มอายุ 15-59 ปี เพศชายจะมีเส้นรอบเอวใหญ่กว่า       
รายงานประจำ�ปี 2561
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เพศหญิง ในขณะทีเ่ พศหญิงจะมีเส้นรอบเอวใหญ่กว่าเพศชาย
เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป โดยหากพิจารณาความชุกภาวะ       
อ้วนลงพุง พบว่าเพศหญิงจะมีภาวะอ้วนลงพุงสูงกว่าเพศชาย
ทุกกลุ่มอายุ เนื่องมาจากจุดตัดของภาวะอ้วนลงพุงใน     
เพศหญิงและเพศชายต่างกัน โดยจะพบภาวะอ้วนลงพุงสูงสุด
ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 52.2 ในเพศหญิงมีร้อยละ
70 และเพศชายพบร้อยละ 32.1(4)
		
1.2.6		ภาวะระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง ค่าเฉลีย่ ระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดหลังอดอาหารของประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ้นไปเท่ากับ 98.1 มก./ดล. ซึ่งระดับน�้ำตาลเฉลี่ยเพศชาย
และหญิงใกล้เคียงกัน โดยระดับน�้ำตาลจะสูงขึ้นเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้นและสูงสุดในกลุ่มอายุ 60-69 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาภาวะบกพร่องของน�้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร
(Impaired Fasting Glucose, IFG) ซึ่งภาวะนี้จะบ่งชี้ผู้ที่
มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคต หากไม่ได้รับ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม พบความชุกของภาวะบกพร่อง
ของน�้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารร้อยละ 14.2 เพศชาย     
มีความชุกสูงกว่าเพศหญิง และความชุกเพิ่มตามอายุที่    
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเพศชายและเพศหญิง โดยพบสูงสุดในอายุ 80 ปี
ขึ้นไป(4)
		
1.2.7		ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ความดั น โลหิ ต      
systolic และ diastolic เฉลี่ยของประชากรไทยอายุ        
15 ปีขึ้นไปเท่ากับ 121.8 และ 75.1 มม.ปรอท ตามล�ำดับ
โดยผูช้ ายมีระดับความโลหิตสูงกว่าผูห้ ญิง ระดับความดันโลหิต
จะสูงขึน้ ตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้ และสูงสุดในผูส้ งู อายุ 80 ปีขนึ้ ไป
ส่วน diastolic เพิ่มขึ้นตามอายุจนถึงช่วงอายุ 45-59 ปี
หลังจากนั้น diastolic จะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อ
พิจารณาความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากร
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าความชุกเท่ากับร้อยละ 24.7
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงต�ำ่ สุดในกลุม่ อายุ 15-29 ปี
จากนัน้ จะเพิม่ ขึน้ ตามอายุ และสูงสุดในกลุม่ อายุ 80 ปีขนึ้ ไป(4)

		
1.2.8		ภาวะไขมั น ในเลื อ ดสู ง จากรายงานการ
ส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 5
พ.ศ. 2557 พบระดับเฉลี่ยของคอเลสเตอรอลรวม (TC)
ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่ากับ 196.2 มก./ดล.
ค่าเฉลี่ยในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย โดยระดับไขมันโดย
เฉลีย่ จะเพิม่ ขึน้ ตามอายุ ในเพศชายสูงสุดในช่วงอายุ 45-59 ปี
และในเพศหญิงสูงสุดในช่วงอายุ 60-69 ปี ซึง่ เมือ่ พิจารณา
ความชุกของภาวะคอเลสเตอรอลสูง หมายถึง ระดับไขมัน
ที่มีคอเลสเตอรอลรวม ≥ 200 มก./ดล. ความชุกในเพศ
หญิงจะสูงกว่าในเพศชายเล็กน้อย เช่นเดียวกันกับความชุก
ของภาวะคอเลสเตอรอลทีม่ รี ะดับไขมันทีม่ คี อเลสเตอรอล
≥ 240 มก./ดล. พบความชุกเท่ากับร้อยละ 16.4 ยกเว้น
ความชุกจะต�่ำลงเมื่อมีอายุ ≥ 70 ปี ส�ำหรับระดับไขมัน
High Density Lipopotien-Cholesterol (HDL-C)          
พบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49 มก./ดล. ซึ่งระดับ HDL-C ลดลง   
เล็กน้อยเมือ่ มีอายุมากขึน้ เมือ่ พิจารณาความชุกของภาวะ
ไขมัน HDL-C ต�่ำ ซึ่งหมายถึงระดับ HDL-C ในผู้ชายมีค่า
< 40 มก./ดล. และในผู้หญิงมีค่า HDL-C < 50 มก./ดล.
โดยรวมพบความชุกของการมีภาวะ HDL-C ต�่ำ  เท่ากับ  
ร้อยละ 40.3 และจากการรายงานผลการส�ำรวจฯ พบว่า
เพศหญิงในแต่ละกลุ่มอายุเกือบครึ่งหรือมากกว่าครึ่งมีค่า
HDL-C ต�ำ่ กว่า 50 มก./ดล. ในส่วนของไขมันไตรกลีเซอไรด์
(Triglyceride) ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของประชากร
ไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 137.8 มก./ดล.
ระดับเฉลีย่ ในเพศชาย (150.9 มก./ดล.) สูงกว่าในเพศหญิง
(125.7 มก./ดล.) โดยในเพศชายสูงสุดในกลุม่ อายุ 45-59 ปี
ในขณะทีเ่ พศหญิงสูงสุดในกลุม่ อายุ 60-69 ปี เมือ่ พิจารณา
ความชุกของภาวะไตรกลีเซอไรด์สงู โดยจะหมายถึง ระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ≥ 150 มก./ดล. จากรายงาน        
พบความชุกของภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงร้อยละ 31.0 และ
พบในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง

1.3 สถานการณ์ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ (Health Determinants)
		
1.3.1		สถานการณ์ประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย มีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านัน้ ทีไ่ ม่มสี วัสดิการค่ารักษาพยาบาล
จากผลส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560       ส� ำ หรั บ สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลหลั ก ของผู ้ สู ง อายุ       
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยใกล้เข้าสู่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.2) เป็นสวัสดิการจากรัฐ คือ ประกัน
สังคมผูส้ งู วัยอย่างสมบูรณ์ ผูส้ งู อายุหรือผูม้ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป สุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) รองลงมา คือ ข้าราชการหรือ
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง โดยในปี พ.ศ. 2537 ข้าราชการบ�ำนาญ ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้น รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ (ร้อยละ 13.0 1.6 1.5 และ 0.7    
เป็นร้อยละ 16.7 ในปี พ.ศ. 2560 เมือ่ พิจารณาถึงสิทธิการ ตามล�ำดับ) ส่วนลักษณะการอยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุพจิ ารณา
รักษาของผูส้ งู อายุหรือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบนั       จากการทีผ่ สู้ งู อายุอาศัยอยูร่ ว่ มกับสมาชิกอืน่ ๆ ในครอบครัว      
(ไม่รวม ไม่ทราบว่ามี/ไม่มีสวัสดิการฯ) พบว่า ผู้สูงอายุ     พบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล�ำพังใน       
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.2) มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัก          ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ. 2537 มีผู้สูงอายุ    
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ที่อยู่คนเดียว ร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 7.7
8.6 และ 8.7 ในปี พ.ศ. 2545 2550 2554 และ 2557
ตามล�ำดับ ผลส�ำรวจปี พ.ศ. 2560 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว
ตามล�ำพังในครัวเรือนเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 10.8 และผูส้ งู อายุ
ทีอ่ าศัยอยูก่ บั สมาชิกอืน่ ๆ ในครัวเรือน เช่น อยูก่ บั คูส่ มรส/
บุตร/พี่/น้อง/ญาติ ผู้ดูแลฯ มีร้อยละ 89.2(5)
		
1.3.2		แหล่งของเกลือและโซเดียมทีส่ ำ� คัญ ในการ
บริโภคมีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ และ
วัฒนธรรม เช่น กลุ่มของประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่      
ได้รับเกลือจากอาหารที่ผ่านกระบวนการสูงถึงร้อยละ 75      
ซึง่ อาหารกลุม่ นีม้ โี ซเดียมอยูใ่ นปริมาณสูง แม้จะไม่มรี สเค็ม
ก็ตาม ทั้งนี้ถ้าผลิตภัณฑ์อาหารมีเกลือเป็นส่วนประกอบ
ร้อยละ 40 โดยปริมาตรหากเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์
การมีเกลือปริมาณมาก ท�ำให้น�้ำหนักมากขึ้น จากโปรตีน
ที่อุ้มน�้ำ  และการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะกระตุ้นให้
กระหายน�้ำ  ส่งผลดีต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะ
เป็นน�้ำอัดลม น�้ำแร่ และความเคยชินต่อรสเค็มจะท�ำให้
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ ที่มีเกลือในปริมาณมากได้รับการ
ยอมรับไปด้วย(6)
การแสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียมบน
ฉลากอาหาร ในผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค
ทันที จากรายงานวิจยั การส�ำรวจสถานการณ์ปี พ.ศ. 25552558 ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการ
ส�ำรวจปริมาณโซเดียมที่แสดงบนฉลากโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท      
พบว่า แหล่งของเกลือและโซเดียมทีป่ ระชาชนไทยได้รบั จาก
ผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันที 3 อันดับแรก
ได้แก่ บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป (1,000-1,200 มิลลิกรัมต่อ      
หนึ่งหน่วยบริโภค) อาหารแช่เย็นแช่แข็ง (400-1,500
มิลลิกรัมต่อหนึง่ หน่วยบริโภค) และโจ๊กกึง่ ส�ำเร็จรูป (4001,200 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) ตามล�ำดับ (6)
		
1.3.3		ปริ ม าณกรดไขมั น ทรานส์ ใ นอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาวิจัยโดยกลุ่มวิจัยอาหารเพื่อ
โภชนาการ ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ได้ศกึ ษาโดยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
4 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไขมันและผลิตภัณฑ์         
นมและผลิตภัณฑ์ และอาหารอื่นๆ รวมทั้งหมด 36 ชนิด
ที่จ�ำหน่ายในร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านค้าทั่วไป ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ โดนัท (ไส้บาวาเรียน) มีกรดไขมันทรานส์เฉลี่ย
สูงสุด (2.22±2.40 กรัม) กลุ่มนมวัว เนยเหลวชนิดจืด
(unsalted butter) มี ก รดไขมั น ทรานส์ เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด
4.77±0.79 กรั ม กลุ ่ ม ไขมั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนยขาว    

(shortening) มีกรดไขมันทรานส์เฉลี่ยสูงสุด 2.61±0.65
กรัม กลุม่ น�ำ้ มันบริโภค น�ำ้ มันถัว่ เหลืองมีกรดไขมันทรานส์
เฉลีย่ สูงสุด 2.75±0.48 กรัม กลุม่ อาหารอืน่ ๆ ทีม่ กี รดไขมัน
ทรานส์สูง คือ พิซซ่าหน้าซีฟู้ด นอกจากนี้เมื่อน�ำค่าเฉลี่ย
ไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์มาแสดงในปริมาณ
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (อ้างอิงน�้ำหนักจากการจัดท�ำฉลาก
โภชนาการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182
พ.ศ. 2541) แสดงให้เห็นว่าอาหารและผลิตภัณฑ์ทจี่ ำ� หน่าย
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีกรดไขมันทรานส์เฉลี่ยต่อหนึ่ง
หน่วยบริโภคไม่เกิน 0.5 กรัม ยกเว้น โดนัท (ไม่มไี ส้) โดนัท
(ไส้บาวาเรียน) ครัวซอง และเนยเหลวชนิดจืด (unsalted
butter) ทั้งนี้ยังพบว่า อาหารและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มี    
ไขมันอิ่มตัวรวมกับกรดไขมันทรานส์เฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วย
บริโภคเกิน 4 กรัม แสดงให้เห็นว่าอาหารและผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งจาก
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำ� แนะน�ำการ
บริโภคกรดไขมันทรานส์ไม่ควรเกิน 1% ของปริมาณ
พลังงานทีไ่ ด้รบั ต่อวัน หรือไม่เกินวันละ 2 กรัม (คิดจากพลังงาน
ทีไ่ ด้รบั ต่อวัน 2000 กิโลแคลอรี)่ โดยสรุปจากการศึกษาจะ
เห็นว่าอาหารและผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันมีกรดไขมันทรานส์
และกรดไขมันอิ่มตัวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ
วัตถุดบิ ไขมันและน�ำ้ มันทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
ผลิต(7)
		
1.3.4		ธุ ร กิ จ อาหารฟาสต์ ฟู ้ ด ส์ ใ นประเทศไทย
ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
และกระแสใสใจสุ ข ภาพ (Health conscious) ของ            
ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความ
สามารถในการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและครอบตัวยุคใหม่ ซึ่งมักใช้
เวลาอยู่นอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการรับประทานอาหาร
การพบปะพูดคุย หรือกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้
เป็นสถานที่ลงตัวเพราะมีบรรยากาศที่ดี ตกแต่งทันสมัย
ราคาอาหารไม่แพง เมนูหลากหลาย และสาขาทีก่ ระจายตัว
อยูร่ อบย่านธุรกิจ ชุมชน ห้างสรรพสินค้าทัว่ ประเทศ เอือ้ อ�ำนวย
ให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงได้สะดวก ซึง่ ในปี พ.ศ. 2559 ทีผ่ า่ นมา
ตลาดฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 33.9      
พันล้านบาท เติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 9.1 ต่อปี ตามการเพิม่ ขึน้
ของจ�ำนวนสาขา ควบคูก่ บั การเปิดตัวเมนูใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและการท�ำโปรโมชัน่ สินค้าทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดทั้งปี ถือเป็นอีกแรงกระตุ้นส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้บริโภค     
ให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วย(8)
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1.3.5		มูลค่าตลาดร้านอาหารปี 2561 ปัจจุบันมี          
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารประกอบธุรกิจในห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มากขึน้ โดยการขยายสาขาของ
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมถึงการเพิม่
สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ร ้ า นอาหาร ถื อ เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ           
ผู ้ ป ระกอบการร้ า นอาหาร และเพิ่ ม ทางเลื อ กในการ          
รับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก   
ขนาดใหญ่ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ นอกจากนี้ ต้นทุน
การประกอบธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นความท้าทายส�ำหรับ     
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ทัง้ ค่าเช่าพืน้ ทีใ่ นท�ำเลศักยภาพ
ที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ที่ส่งผล
ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารทุกกลุ่ม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดว่า มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 น่าจะอยู่ที่
411,000-415,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4-5 จากปี
พ.ศ. 2560 โดยการขยายตัวส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจาก
การผลักดันของต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเช่าพื้นที่ใน
ท�ำเลศักยภาพ และต้นทุนค่าแรง ทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องตั้งราคาอาหารในระดับสูง เพื่อให้ครอบคลุมภาระ
ต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 การขยายสาขา
ร้านอาหารยังเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารให้
ความส�ำคัญ และความท้าทายของผู้ประกอบการอยู่ที่การ
คัดเลือกท�ำเลในการขยายสาขาให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้า
ใหม่ ๆ โดยอาจขยายสาขาไปยั ง พื้ น ที่ ที่ ก ารแข่ ง ขั น ยั ง         
ไม่รนุ แรง รวมถึงอัตราค่าเช่ายังไม่สงู มากนัก ทัง้ นีย้ งั มีโอกาส
ขยายสาขาไปยังสถานที่ที่เปิดพื้นที่ส�ำหรับร้านอาหาร
อย่างสถานีบริการน�ำ้ มันทีม่ งุ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผูค้ น
ที่เข้ามาเติมน�้ำมันได้อย่างครบวงจร อาคารส�ำนักงานใน
พื้ น ที่ ใ จกลางเมื อ งที่ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น กลุ ่ ม ผู ้ ม      ี

ก�ำลังซื้อ รวมถึงโรงพยาบาลที่มีบริการต่างๆ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับผู้ป่วยและผู้มาเยี่ยม(9)
		
1.3.6		ตลาดขนมหวานจากน�ำ้ ตาลในประเทศไทย
ในปี 2558 เติบโตขึ้นร้อยละ 4.2 จากปี 2557 โดยมีมูลค่า
อยู่ที่ 9,230 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 2-3 ปีที่ผ่านมาอัตรา
การเติบโตของขนมหวานจากน�ำ้ ตาลอยูใ่ นช่วงชะลอตัวจาก
เดิมที่เคยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.6 เพราะผู้บริโภคเลือกที่
จะซื้อขนมหวานในปริมาณที่ลดลงและเลือกแบรนด์ที่มี
ราคาถูกกว่า เพือ่ น�ำเงินทีเ่ หลือไปใช้จา่ ยกับสินค้าทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นมากกว่า ดังนั้นผู้น�ำตลาดในกลุ่มจึงจ�ำเป็นที่จะต้อง
กระตุ้นตลาดให้เกิดการบริโภคมากขึ้น เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การกระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย
ส่วนการท�ำกิจกรรมการตลาด ผู้น�ำตลาดส่วนใหญ่ปรับลด
การโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และ
สิ่งพิมพ์ แต่เพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมการขายแทน
นอกจากนี้ โดยปกติอาหารและเครื่องดื่มของไทยมักมี
รสชาติหวานน�ำ ดังนัน้ คนไทยจึงมีการบริโภคน�ำ้ ตาลทีค่ อ่ น
ข้างสูงอยู่แล้วในแต่ละวัน ท�ำให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ
มีแนวโน้มทีจ่ ะบริโภคขนมหวานจากน�ำ้ ตาลน้อยลง เพราะ
มีความกังวลหรือกลัวโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น         
โรคอ้วนและเบาหวาน ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งท้าทายของผูผ้ ลิต
ที่จะต้องปรับตัวเพื่อหาวิธีรับมือกับกระแสนี้ ซึ่งผู้น�ำตลาด
ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับเทรนด์สขุ ภาพ เช่น การผลิตลูกอมหรือยาอมปราศจาก
น�้ำตาล หรือใช้สารแทนความหวานเป็นส่วนผสมแทน
น�ำ้ ตาล ท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายของสินค้ากลุม่ นีม้ กี ารเติบโตขึน้
ในปี 2558 เพราะขนมทีป่ ราศจากน�ำ้ ตาลจะถูกมองว่าเป็น
ขนมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน�้ำหนัก
และระดับน�้ำตาลในเลือด(10)

2. ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ (Program response)
		
การด�ำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน:
ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Community Based Intervention for NCDs Controlling: CBI NCDs)
		
การด�ำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ (CBI สุขภาพและจัดการกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ได้อย่าง
NCDs) เป็นมาตรการเชิงรุกระดับประชากร การป้องกัน เหมาะสมกับสภาพปัญหา วิถีชีวิต และบริบทของชุมชน
ควบคุมโรคให้ได้ผลและเกิดความยัง่ ยืนได้จำ� เป็นต้องอาศัย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (องค์กรหัวใจดี)
พลังของประชาชนเป็นรากฐาน และการมีสว่ นร่วมของทุก
ในปี พ.ศ. 2561 ได้ด�ำเนินงานในจังหวัดที่มีร้อยละ
ภาคส่วนที่เน้นชุมชนเป็นจุดศูนย์กลาง ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีโอกาสเสี่ยง
จัดท�ำโครงการชุมชนลดเสีย่ ง ลดโรคไม่ตดิ ต่อ (CBI NCDs) ต่ อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (CVD Risk) ที่ มี ร ะดั บ       
ด้วยการผลักดันให้ชุมชนด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ความเสีย่ งสูงมาก (≥ 30%) ในจังหวัดทีอ่ ยูใ่ น 20 ล�ำดับแรก
อืน่ ๆ ในชุมชน มุง่ หวังให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็ง ประชาชน ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชัยภูมิ สมุทรสาคร พังงา นครราชสีมา
มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก สามารถดูแล นราธิวาส พัทลุง สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา
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สมุทรปราการ สุพรรณบุรี กระบี่ นนทบุรี สตูล ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ซึ่งมี
2 จังหวัดทีด่ ำ� เนินการตัง้ แต่ปี 2560 คือจังหวัดจันทบุรี และ
พังงา ผู้ร่วมด�ำเนินการ ได้แก่ อปท.ที่สมัครใจจ�ำนวน 30
แห่ง สสจ. 29 แห่ง และสคร. 9 แห่ง
สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รปกครอง      
ส่วนท้องถิน่ ตามกระบวนการชุมชนลดเสีย่ ง ลดโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้ อ รั ง คณะท� ำ งานจากหลายภาคส่ ว นประเมิ น และ
วิเคราะห์ และระบุสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รังของชุมชน จัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน/แผนปฏิบตั กิ าร
ลดปัญหา NCDs (โรคและพฤติกรรม) มีการวางแผน        
การด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นระยะ มีการก�ำกับ
ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนที่วางไว้

พบว่าหลายแห่งมีนวัตกรรมการด�ำเนินงาน เช่น
กังหันน�ำโชค ธนาคารน�ำ้ ตาล มะนาวแลกใจ นาฬิกา 18 ท่า
พาสุขภาพดี ลูกระนาดแห่งความจงรักภักดี ไม่ล้มไม่ลืมไม่
เศร้าลด NCDs สังฆทานหัวใจดี บันได 10 ขั้นจิตอาสาสู่
การจัดการ NCDs อย่างยั่งยืน หนังสติ๊ก มะกรูด พิชิตชา
สารพัดนึก รู้ไหมใครเค็ม เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามในการด� ำ เนิ น งานในพื้ น ที่ พบว่ า           
มีปญ
ั หา อุปสรรคหลายประการ ทีส่ ำ� คัญได้แก่ ชุมชนเมือง
ยากต่ อ การบริ ห ารจั ด การ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพต้องใช้เวลาและท�ำอย่างต่อเนือ่ ง บุคลากรสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่
เข้าใจบทบาทการร่วมด�ำเนินโครงการ ประชาชนกลุ่มวัย
ท�ำงานไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
ในการด�ำเนินงาน CBI NCDs

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงาน CBI NCDs ในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมด�ำเนินงาน
		 การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease : CVD)
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อได้มีการ
ด� ำ เนิ น งานภายใต้ 4 มาตรการส�ำคัญ คื อ มาตรการ           
การป้องกัน มาตรการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อ CVD
มาตรการการจัดการหลังการประเมิน และมาตรการกลไก
ระบบบริหารจัดการ ดังนี้

มาตรการป้ อ งกั น เป็ น การด� ำ เนิ น งานในระดั บ
ประชากร โดยมีการพัฒนาและผลิตเครือ่ งมือ สือ่ องค์ความรู้
เพื่อสนับสนุนให้กับเครือข่ายสุขภาพและใช้ในการสื่อสาร
ความเสีย่ งในการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
ส�ำหรับประชาชนทั่วไป เช่น คู่มือการด�ำเนินงานป้องกัน
รายงานประจำ�ปี 2561
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ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังโดยยึดชุมชนเป็นฐาน สือ่ ประเภท
แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก อินโฟกราฟฟิก และคลิปวิดโี อ
และการเผยแพร่ผ่านนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
จุลสารของกรมควบคุมโรค รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้การป้องกันตนเองและการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ส�ำหรับประชาชน
		
มาตรการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ด เป็ น การด� ำ เนิ น งานในระดั บ บุ ค คล         
โดยประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อายุ
ระหว่าง 35- 60 ปี ทีข่ นึ้ ทะเบียนในสถานบริการ เพือ่ ค้นหา
ผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งในระดับสูงมาก (CVD Risk ≥ 30%) ซึง่ เป็น
ตัวชีว้ ดั ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ในยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ ก�ำหนดเกณฑ์ความส�ำเร็จ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ ≥ ร้อยละ 82.5 พบว่า
ผลการด�ำเนินงานเท่ากับร้อยละ 86.23(11)  ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้
		
มาตรการการจัดการหลังการประเมินโอกาสเสี่ยง
สูงต่อการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด หลัง
จากการประเมินเพื่อค้นหากลุ่มมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับสูงมาก (CVD Risk           
≥ 30%) ซึง่ กลุม่ นีต้ อ้ งได้รบั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอย่าง

เข้มข้นและรีบด่วน คือ ให้ค�ำปรึกษาในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรายบุคคลตามปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ภายใน 1 เดือน
ตามปัจจัยเสี่ยงที่พบ แล้วท�ำการประเมินโอกาสเสี่ยงซ�้ำ     
ทุก 3 เดือน โดยมีเป้าหมายให้มีระดับความเสี่ยงลดลง       
< ร้อยละ 30 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า         
ผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด (12)
		
มาตรการกลไกระบบบริ ห ารจั ด การ โดยมี การ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
ด้านการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) ในระดับจังหวัด เพือ่ ใช้ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
โดยให้ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคเป็นผู้ประเมินและ      
คัดเลือกระดับจังหวัด ส่วนการคัดเลือกในระดับประเทศ
โดยคณะกรรมการผู ้ เ ชี่ ย วชาญในการป้ อ งกั น ควบคุม         
โรคหัวใจและหลอดเลือด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี    
หน่วยงานทีผ่ า่ นการคัดเลือกแบบอย่างทีด่ ี (Best practice)
ด้านการด�ำเนินงานเพือ่ ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด 4 ด้าน
คือ ด้านการออกแบบระบบบริการ ได้แก่ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการเฝ้า
ระวัง การใช้ข้อมูล ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุทัยธานี และด้านการบูรณาการกับระบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับอ�ำเภอ ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในการประชุมวิชาการ NCD Forum ปี พ.ศ. 2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดในวันหัวใจโลก
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ กรมควบคุมโรค
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		 การด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
		 ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อได้พฒ
ั นาการจัดการระบบบริการ
สุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อด้วยการขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานคลินกิ NCD คุณภาพตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559
และพัฒนาการด�ำเนินงานเป็น NCD Clinic Plus ในปี      
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบนั โดยใช้หลักการ Chronic
Care Model  ร่วมกับ PMQA ประกอบด้วยการประเมิน
เชิงกระบวนการตาม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ทิศทางและ
นโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบและกระบวนการ
บริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ และการจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน ควบคู่กับ
การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการที่สะท้อนกระบวนการ
และผลลัพธ์การดูแลรักษาของสถานบริการสาธารณสุข
โดยกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน NCD Clinic Plus       
เป็น โรงพยาบาลทุกระดับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประเมิน ร้อยละ 99.44 (891 แห่ง)
ส่ ว นที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ร่ ว มประเมิ น ร้ อ ยละ 0.56 (5 แห่ ง )           
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โรงพยาบาลระดั บ F3 เนื่ อ งจากเป็ น             

โรงพยาบาลขนาดเล็กและยังไม่พร้อมเข้าร่วมประเมิน
NCD Clinic Plus ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของสถาน
บริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารป้ อ งกั น
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
		 ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ. 2561
พบว่า โรงพยาบาลทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus (ระดับดีขนึ้ ไป) คิดเป็นร้อยละ 64  (567 แห่ง)
และไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 36 (324 แห่ง)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก (F2, F3) และ       
เมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนการ 6 องค์ประกอบ      
(50 คะแนน) พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่มผี ลการประเมิน
ค่อนข้างดี ภาพรวมประเทศคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.20
คะแนน และองค์ประกอบทีม่ ผี ลคะแนนประเมินสูงสุด คือ              
องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบและกระบวนการบริการ
ส่ ว นองค์ ป ระกอบที่ ยั ง ต้ อ งพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คื อ         
องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง และ
องค์ประกอบที่ 6 จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน

แผนภาพที่ 9 ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 891 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน

75.7

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

78.0

ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง

74.0

การปรับระบบและกระบวนการบริการ

85.2

ระบบสารสนเทศ

84.3
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ส�ำหรับผลการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ (50
คะแนน) พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีผลการประเมิน   
ค่อนข้างต�ำ 
่ ภาพรวมประเทศมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 32.29
คะแนน และตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนประเมินสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่
รับผิดชอบของปีทผี่ า่ นมาได้รบั การตรวจน�ำ้ ตาลซ�ำ 
้ ร้อยละ
ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมิ น โอกาสเสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด    

(CVD Risk) และร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ คี วามดันโลหิต
น้อยกว่า 140/90 mmHg ส่วนตัวชี้วัดที่คะแนนประเมิน
ต�่ำสุด 3 อันดับ คือ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ     
การตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL< 100 mg/dl ร้อยละ
ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง และร้อยละของ     
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษา
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รายงานประจำ�ปี 2561
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ตารางที่ 4 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (891 แห่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดบริการ
ร้อยละ
ตัวชี้วัดบริการ
1. ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียน และ 43.0 9. ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานใน
มารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของปีทผี่ า่ นมาได้รบั การตรวจ
น�้ำตาลซ�้ำ
2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ 43.9 10. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
น�้ำตาลในเลือดได้ดี
3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ 22.8 11. ร้อยละของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียน
ไขมัน LDL และมีค่าLDL < 100 mg/dl
และมารับการรักษาในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ 68.8 12. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่   
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
ลดลง
5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ 81.6 13. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
ระดับความดันโลหิตได้ดี
6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิต 91.4 14. ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน และความดันโลหิต
น้อยกว่า 140/90 mmHg
สูงทีไ่ ด้รบั การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต
7. ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ภี าวะอ้วนลงพุง 26.1 15. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
(รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2))
ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
8. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 89.0
ในผู้ป่วยเบาหวาน

ร้อยละ
93.7
79.8
29.1
84.9
66.5
40.8
92.2
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ทัง้ นีใ้ นปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการจัดประชุมเพือ่   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลการด�ำเนินงาน NCD
Clinic Plus ดีเด่นระดับเขตและประเทศ (NCD Clinic
Plus Awards) ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้และเผยแพร่รปู แบบการด�ำเนินงาน
ในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีการคัดเลือก
ตัวแทนโรงพยาบาลทีม่ ผี ลการประเมินในระดับดีมากขึน้ ไป
ของระดับเขต 36 แห่ง เข้ารับการคัดเลือกผลงานดีเด่น

ระดับประเทศ 3 รางวัล แบ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่          
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งผลการคัดเลือกผลงานดีเด่น
ระดั บ ประเทศประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้ แ ก่        
โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (เขตสุขภาพที่ 9) ประเภท
โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสมเด็ จ         
พระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (เขตสุขภาพ ที่ 8) และ
ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เขตสุขภาพที่ 12)

กิจกรรมการมอบรางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2561
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานของโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล NCD Clinic Plus Award
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2561
		
นอกจากนี้ ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อได้สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของทีมสหวิชาชีพในการจัดระบบบริการป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในระบบสุขภาพ
ระดับอ�ำเภอให้มีมาตรฐาน ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและภาวะ
แทรกซ้อนของโรคโดยมีรปู แบบการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ
4 บทเรียน ได้แก่ 1) การสนทนาสร้างแรงจูงใจ/ให้คำ� ปรึกษา
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
(Motivational Interviewing) 2) การจัดการ Home
Blood Pressure Monitoring (HBPM) 3) โปรแกรม     
การป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน (Thai DPP Program)
4) การจัดการอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ (Recommended Diet for NCD) ซึ่งมีทีม
สหวิชาชีพเข้าร่วมอบรม ทัง้ สิน้ 250 คน ภายหลังการอบรม

พัฒนาศักยภาพได้มกี ารถอดบทเรียนเพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อจ�ำกัดในการน�ำ     
รูปแบบทีไ่ ด้รบั จากการอบรมไปใช้ในการด�ำเนินงาน พบว่า
เหตุผลที่ได้น�ำ MI ไปใช้เนื่องจากมีความสอดคล้องกับงาน
สามารถแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้ดี ใช้เวลาสั้นและท�ำได้ใน   
ทุกที่ ส�ำหรับ HBPM สามารถน�ำมาใช้ประเมินผู้ป่วยตาม
ความเป็นจริงและเป็นตัวชีว้ ดั ของกระทรวง ส่วน Thai DPP
Program และ Recommended Diet for NCD มีกจิ กรรม
ใกล้เคียงกันสามารถสร้างสนุกสนานและกระตุ้นให้ผู้ป่วย
เกิดความสนใจ ดังนัน้ การน�ำรูปแบบไปใช้ในการด�ำเนินงาน
ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการ Empowerment การดูแลตนเอง
และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้ สั ม พั น ธภาพ
ระหว่างทีมสหวิชาชีพและผู้ป่วยดีขึ้น

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจัดเป็นกลุ่มโรคที่พบการเสียชีวิต
ได้สูง โดยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันและใช้ระยะเวลามากกว่า 5 ปี ในการส่งผลให้
เกิดกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ เริม่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ
(อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ดังนั้นการด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการ
ป้องกัน และควบคุมโรค โดยลดจ�ำนวนการเพิ่มขึ้นของ  
กลุ่มเสี่ยง ลดจ�ำนวนผู้ป่วยรายใหม่ และให้ผู้ป่วยสามารถ
ด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากประชาชนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชนถือเป็นแกนหลักส�ำคัญที่จะผลักดันให้เกิดชุมชนที่
เข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคและ
ภัยสุขภาพ อาทิเช่น ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทส�ำคัญในชุมชนที่มีความรู้
ด้านสุขภาพและใกล้ชิดประชาชนในชุมชน โดยควรมีการ

ปฏิบัติ ดังนี้
1) บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขพัฒนาการ
จัดบริการทีส่ ง่ เสริมความรูแ้ ละทักษะในการจัดการตนเอง
แก่ผู้รับบริการ/ประชาชน โดยให้ทีมสหวิชาชีพเป็นผู้ที่มี
บทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินงานส่งเสริมการจัดการตนเอง
สามารถใช้แนวทางปฏิบัติตามรูปแบบการบริการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
2) เครือข่ายในพืน้ ทีม่ กี ารบูรณาการงาน NCD ร่วม
กับภาคีเครือข่ายทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น
สถานศึกษา อปท. ชุมชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และสร้างความตระหนักต่อการป้องกัน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
3) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนให้สถาน
บริการสาธารณสุขในพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากโปรแกรม
HDC เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และเกิด
ประโยชน์ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
รายงานประจำ�ปี 2561
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การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน1. สถานการณ์และผลการด�ำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

1. สถานการณ์และผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
อุบตั เิ หตุทางถนนเป็นปัญหาทีป่ ระเทศต่างๆ ทัว่ โลก
ตระหนักและให้ความส�ำคัญ เพราะทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
เหตุทางถนนย่อมมีความสูญเสียทีส่ ง่ ผลกระทบทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ซึง่ องค์การอนามัย (WHO) เป็นอีกหน่วยงานหนึง่

ทีใ่ ห้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนน จึงได้
ให้ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการส่ง
สัญญาณด้วยการออกรายงานสถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนน (Global Status Report on road safety 2015)

1.1		 สถานการณ์ป่วย/ตาย (Morbidity/mortality)
ผลการวิเคราะห์จ�ำนวนการเสียชีวิตและอัตราการ
เสียชีวติ ต่อแสนประชากรจากอุบตั เิ หตุทางถนน  จากข้อมูล
มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กระทรวงสาธารณสุข
ในภาพรวมประเทศ ปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนการเสียชีวิต
เท่ากับ 15,700 ราย และมีอตั ราการเสียชีวติ เท่ากับ 24.08
และเมื่อท�ำการพิจารณาแยกตามเขตสุขภาพ พบว่า เขต
สุขภาพที่มีจ�ำนวนการเสียชีวิตและอัตราการเสียชีวิตมาก
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ทีส่ ดุ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 6 แต่เมือ่ พิจารณาแยกรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดที่มีจ�ำนวนการเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และ
อุ บ ลราชธานี (797 ราย, 662 ราย และ 596 ราย             
ตามล�ำดับ) และจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด
ได้แก่ จังหวัดระยอง รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดปราจีนบุรี (60.42, 47.66 และ 46.14 ตามล�ำดับ)

แผนภาพรูปที่ 10 จ�ำนวนการเสียชีวติ และอัตราการเสียชีวติ ต่อประชากรแสนคนจากอุบตั เิ หตุทางถนน ปี พ.ศ. 2560
จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ
2,500

40.00

37.25
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35.00
2,000

5.00
0.00

อัตราต่อแสนประชากร

แหล่งข้อมูล : มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทาง
ถนนจากฐานข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย
พบว่า ยานพาหนะที่มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่     
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 70.67 รองลงมา ได้แก่
รถยนต์ และคนเดินเท้า (ร้อยละ 14.05 และ 9.45 ตามล�ำดับ)
โดยกลุ่มอายุที่มีการเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอายุ      
15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.38 รองลงมาได้แก่ 20 -24 ปี
และ 25-29 ปี (ร้อยละ 10.96 และ 8.26 ตามล�ำดับ)        
เมือ่ พิจารณาตามช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุจากระบบเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บของส�ำนักระบาดวิทยา พบว่า ช่วงเวลาที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 16.00-20.00 น.   

โดยช่วงเวลาทีม่ กี ารเกิดอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ ได้แก่ เวลา 19.00 น.  
และเมือ่ พิจารณาเป็นรายชัว่ โมง ร่วมกับอายุ พบว่า ในช่วง
อายุ 15-19 จะมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเวลา
16.00-20.00 น. มากที่สุด
ส�ำหรับความรุนแรงของกลุ่มผู้บาดเจ็บที่เข้ามารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจากเฝ้าระวังการบาดเจ็บของ
ส�ำนักระบาดวิทยา พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับความรุนแรงจาก
การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ คิดเป็นร้อยละ 43.18 ซึ่งใน
จ�ำนวนนีเ้ ป็นผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์ทไี่ ม่สวม
หมวกนิรภัย ร้อยละ 83.45 และ 15.95 ตามล�ำดับ

1.2		 สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior situation)
		
1.2.1		ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) ได้แก่ มีจำ� นวนรถเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จ�ำนวน 86,999 คัน (อัตรา
จ�ำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ และจ�ำนวนรถที่จดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง 4.55)
สะสมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการ
จ�ำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม ปี พ.ศ. 2560 พบว่า
ขนส่งทางบก ปริมาณจราจรเฉลี่ย (คัน/วัน) บนทางหลวง มีจ�ำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม รวมทั้งสิ้น 38,308,763
ในเส้นทางกรุงเทพ-ปริมณฑล และในเส้นทางสายหลัก
คัน โดยมีจ�ำนวนรถจักรยานยนต์ยนต์ส่วนบุคคล  จ�ำนวน
ข้อมูลจ�ำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่า 20,501,439 คัน (อัตราการเปลี่ยนแปลง 1.11) รองลงมา
ด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. 2560     ได้แก่ รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จ�ำนวน 8,740,890 คัน
พบว่า มีจำ� นวนรถทีจ่ ดทะเบียนใหม่ ทัง้ สิน้ 2,872,026 คัน (อัตราการเปลี่ยนแปลง 6.64) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
โดยมี จ� ำ นวนรถจั ก รยานยนต์ ย นต์ ส ่ ว นบุ ค คล จ� ำ นวน จ�ำนวน 6,437,291 คัน (อัตราการเปลี่ยนแปลง 2.54)       
1,914,131 คัน รองลงมา ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล         รถแทรกเตอร์ จ�ำนวน 517,872 คัน (อัตราการเปลีย่ นแปลง
ไม่เกิน 7 คน จ�ำนวน 552,947 คัน รถยนต์บรรทุก           3.14) รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน จ�ำนวน 425,302 คัน
ส่วนบุคคล จ�ำนวน 245,437 คัน รถแทรกเตอร์ จ�ำนวน (อัตราการเปลี่ยนแปลง 0.73)  และรถใช้งานเกษตรกรรม
52,685 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จ�ำนวน จ�ำนวน 107,673 คัน (อัตราการเปลี่ยนแปลง 3.35)
13,134 คัน และรถใช้งานเกษตรกรรม จ�ำนวน 1,080 คัน นอกจากนี้ยังพบว่า ประเภทรถที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ตามล�ำดับ นอกจากนีย้ งั พบว่า รถจักรยานยนต์สว่ นบุคคล มากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
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ปริ ม าณจราจรเฉลี่ ย (คั น /วั น ) บนทางหลวงใน       
เส้นทางกรุงเทพ-ปริมณฑล ปี พ.ศ. 2560 พบว่า รถยนต์ทนี่ งั่
(ไม่เกิน 7 คน) มีปริมาณจราจรเฉลีย่ จ�ำนวน 3,407,526 คัน
รถยนต์นั่ง (เกิน 7 คน) จ�ำนวน 1,685,286 คัน สามล้อ
เครื่องและจักรยานยนต์ จ�ำนวน 827,089 คัน ส�ำหรับ
ปริมาณจราจรเฉลี่ย (คัน/วัน) บนทางหลวง
ในเส้นทางสายหลัก ปี พ.ศ. 2560 พบว่า รถยนต์นั่ง
(ไม่เกิน 7 คน) จ�ำนวน 2,475,406 คัน รถยนต์นงั่ (เกิน 7 คน)
จ�ำนวน 1,276,972 คัน สามล้อเครื่องและจักรยานยนต์
จ�ำนวน 549,285 คัน ตามล�ำดับ
		
1.2.2		พฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) ได้แก่   
การสวมหมวกนิรภัย อัตราการสวมหมวกนิรภัย ผลการ
วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ และ      
เสียชีวติ ในอุบตั เิ หตุจากการจราจรทางถนน  ปี พ.ศ. 2560
พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย
ของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 79.98 ส่วนการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 24.44 เมื่อพิจารณา
พฤติ ก รรมการไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย กั บ ช่ ว งอายุ พบว่ า       
การไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ พบสูงสุด
ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 20-24 ปี
และ 25-29 ปี (คิดเป็นร้อยละ 19.24, 12.95 และ 8.54
ตามล� ำ ดั บ ) และเมื่ อ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด
อุบตั เิ หตุ พบอีกว่า ช่วงเวลาทีเ่ กิดการบาดเจ็บและเสียชีวติ

จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์มาก
ที่สุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนจากฐานข้อมูล
มรณบัตรและหนังสือรับรองการตายข้างต้นจากการส�ำรวจ
อั ตราการสวมหมวกนิ ร ภั ย ของผู ้ ใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ใ น
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า
อั ต ราการสวมหมวกนิ ร ภั ย ของผู ้ ขั บ ขี่ แ ละผู ้ โ ดยสาร           
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 43 เฉพาะผู้ขับขี่ คิดเป็น
ร้อยละ 50 และเฉพาะผู้โดยสาร คิดเป็นร้อยละ 20         
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มที่มีอัตราการสวม
หมวกนิรภัยมากทีส่ ดุ ได้แก่ กลุม่ วัยผูใ้ หญ่ คิดเป็นร้อยละ 46
กลุม่ วัยรุน่ คิดเป็นร้อยละ 18 และเด็กร้อยละ 7 ตามล�ำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับจ�ำนวนและร้อยละของการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากวิเคราะห์ฐานข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บของ
ส�ำนักระบาดวิทยา นอกจากนี้ยังพบว่า แนวโน้มอัตราการ
สวมหมวกนิรภัยตามกลุ่มอายุผู้ใหญ่ วัยรุ่น และวัยเด็ก      
คิดเป็นร้อยละ 46, ร้อยละ 19 และร้อยละ 8 ตามล�ำดับ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 กลุ่มวัยรุ่น มีแนวโน้มใน
การสวมหมวกนิรภัยทีน่ อ้ ยลง (คิดเป็นร้อยละ 23, ร้อยละ 24,
ร้อยละ 22, ร้อยละ 26 และร้อยละ 19 ตามล�ำดับ)           
ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สวมหมวก
นิรภัยข้างต้น ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี

2. สถานการณ์ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ (Health Determinants)
แนวโน้มการลดลงของปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนยังคง
ทรงตัวไม่ลดลง ประกอบกับจ�ำนวนยานพาหนะและการ
สัญจรเพิม่ ขึน้ ตามการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ การบังคับ
ใช้ ก ฎหมายยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ทั้ ง ด้ า นก� ำ ลั ง คนและการใช้
เทคโนโลยี การด�ำเนินการในระดับพืน้ ทีร่ ะดับชุมชน/บุคคล
ยังมีนอ้ ย ประชาชนและชุมชนยังไม่ตระหนัก โดยพิจารณา
ปัญหาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
		 1) ด้ า นบุ ค คล พบว่ า ประชาชนยั ง ขาดความ
ตระหนักในความปลอดภัย โดยพิจารณาได้จาก อัตราการ
สวมหมวกนิรภัยภัยทีย่ งั น้อย มีพฤติกรรมเสีย่ งทีย่ งั เพิม่ ขึน้
การขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ รวมถึงค่านิยมต่างๆ ที่           
ไม่ปลอดภัย การให้เยาวชนน้อยกว่าอายุ 15 ปี ขับขี่          
รถจักรยานยนต์ การโดยสารท้ายกระบะรถบรรทุก เป็นต้น
2) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า การบังคับใช้
กฎหมายยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ทั้ ง ด้ า นก� ำ ลั ง คนและการใช้
เทคโนโลยี โดยมีความจ�ำเป็นในการแก้ก ฎหมายให้ มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้แก่ การไม่ชำ� ระค่าปรับเชือ่ มโยงกับ
การต่ อ ภาษี ป ระจ� ำ ปี ห รื อ การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตขั บ รถ      
การตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ การใช้กล้อง CCTV ส�ำหรับ
ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร ความเร็ว และการไม่
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สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ซึ่งก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการแก้
กฎหมายที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
		
3)		ด้านกลไกการด�ำเนินงานในระดับพื้นที่ การ
จัดการปัญหาในระดับอ�ำเภอถือว่ามีความเหมาะสมในการ
ด�ำเนินงานทีส่ ามารถเข้าถึงระดับชุมชนและท้องถิน่ โดยใช้
กลไกผ่านศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนในระดับ
อ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) และเชื่อมโยงการท�ำงานกับศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น (ศปถ.ท้องถิ่น)
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
แต่การด�ำเนินงานยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร โดยเฉพาะ
อ�ำเภอเสี่ยง มีข้อค้นพบส�ำคัญ ดังนี้
3.1) ในด้ า นบุ ค ลากร ยั ง ต้ อ งเพิ่ ม ทั ก ษะการ
จัดการข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส�ำหรับน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์
ถึงรากของปัญหา รวมทัง้ การชีเ้ ป้าในระดับท้องถิน่ /ชุมชน
และการเชื่องโยงข้อมูลสู่การสร้างมาตรการที่หวังผล เป็น
ผลให้มาตรการแก้ปญ
ั หาแบบเดิมๆ ไม่ Focus กลุม่ เป้าหมาย
และเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่วนใหญ่ไม่ประเมิน
ผลมาตรการ
3.2) ด้านนโยบายและกลไกการท�ำงาน พบว่า
คณะกรรมการ พชอ. มีขอ้ จ�ำกัดการท�ำงานหากไม่เชือ่ มโยง

กับ ศปถ.อ�ำเภอ โดยเฉพาะเครือข่ายในอ�ำเภอที่มีหน้าที่ ระดั บ นโยบายยั ง ไม่ ถู ก กระตุ ้ น การท� ำ งานในทิ ศ ทาง
โดยตรง และมีมมุ มองว่าเป็นงานของฝ่ายสาธารณสุข และ เดียวกันจากหน่วยงานส่วนกลางท�ำให้เกิดการก�ำกับติดตาม
ไม่ตอ่ เนือ่ ง
3. เหตุการณ์วิกฤติในรอบปี (Event based surveillance)
รายงานเบื้องต้น และรายงานการสอบสวนจากการ
จากการวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นการด� ำ เนิ น งานได้ ต าม
ทบทวนรายงานสอบสวนการบาดเจ็ บ จากการจราจร          มาตรฐาน Response time EMS จากการเกิดอุบัติเหตุ
ปี พ.ศ. 2560 พบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวติ ทัง้ หมด ทางถนน พบว่ า มี ก ารด� ำ เนิ น งานได้ ต ามมาตรฐาน            
108 เหตุการณ์ ประเภทรถที่เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต Response time 8 นาที จ�ำนวน 257,472 ราย คิดเป็น
มากที่สุด ได้แก่ รถยนต์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์ และ ร้ อ ยละ 61.06 เมื่ อ พิ จ ารณาการด� ำ เนิ น งานได้ ต าม
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงของการบาดเจ็บ มาตรฐาน Response time รายปี มีแนวโน้มลดลง          
และเสียชีวติ คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย การดืม่ แอลกอฮอล์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 (คิดเป็นร้อยละ 66.49,
การตอบสนองต่อแผนงานควบคุมโรค (Program 66.04, 63.22, 62.82 และ 61.06 ตามล�ำดับ)
response) ได้แก่ สัดส่วนการด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐาน
Response time EMS
4. ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ (Program response)
เป้าหมายในการด�ำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน

อัตราการเสียชีวิต (ต่อประชากรแสนคน)

ประเทศไทยมีการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนิน
ทั้งนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
งานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจาก ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ และบริ ษั ท กลางคุ ้ ม ครอง            
อุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ได้การพัฒนาข้อมูลการการ     
ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของประเทศตามมติ              
ได้ ก� ำ หนดเป้ า หมายการด� ำ เนิ น งานอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน          คณะรัฐมนตรี โดยเรียกกว่า การบูรณาการ ข้อมูล 3 ฐาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศและสอดคล้อง          เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในวางแผนและติดตามประเมินผล
เป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Develop- การท� ำ งานของประเทศ และได้ ก� ำ หนดเป้ า หมายใน        
ment Goals หรือ SDGs) โดยหนึง่ ในเป้าหมายของ SDGs แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2565     
เป้าหมายที่ 3 คือ การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี โดยเป้าหมายในระดับประเทศ ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�ำหรับทุกคนในทุกวัย อุบตั เิ หตุทางถนนไม่เกิน 16.4 ต่อประชากรแสนคน ภายใน
และได้ ก� ำ หนดเรื่ อ งการลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต และกา     ปี พ.ศ. 2565 (ตามร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
รบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่ง พ.ศ. 2561-2565)
ภายในปี พ.ศ. 2563
แผนภาพที่ 11 แสดงเป้าหมายการด�ำเนินงานการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตามร่างแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2565)
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มาตรการส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรการระดั บ ประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ข           4 มาตรการหลัก ดังนี้ 1) มาตรการการบริหารจัดการ         
ได้ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทาง 2) มาตรการการจัดการข้อมูล 3) มาตรการการป้องกัน    
ถนน ใน 4 มาตรการหลัก เรียกว่า มาตรการ 4 X 4 โดยมี             4) มาตรการการรักษา
มาตรการ 4x4

1

4

มาตรการบริหารจัดการ
     1. SAT/EOC-RTI คุณภาพ
     2. TEA Unit คุณภาพ (รพ. A S M1)
     3. สสอ./รพช./คปสอ. เป็นเลขา
ร่วมฯ ใน ศปถ.อ�ำเภอ
     4. อ�ำเภอเสี่ยงมีการบูรณการงาน
RTI ใน พชอ.หรือ ศปถ.

มาตรการข้อมูล (4I)
     1. Integration Data 3 ฐาน    
     2. IS online (รพ.A S M1)
     3. Information Black Spot จุดเสีย่ ง  
        ผ่าน ศปถ. อย่างน้อย 5 จุด/ไตรมาส
     4. Investigation online

มาตรการรักษา (2EIR)
     1. EMS คุณภาพ
     2. ER คุณภาพ
     3. In-hos คุณภาพ
     4. Referral System

มาตรการป้องกัน (D-CAR)
     1. D-RTI (อ�ำเภอ) พชอ./ศปถ.
     2. Community Road Safety    
         (ท้องถิ่น/ต�ำบล/หมู่บ้าน)
     3. Ambulance Safety (รถพยาบาล)
     4. RTI Officer (เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.)  

*** มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์”

จุดเน้นการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2561-2565
		
1. ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในระดับอ�ำเภอผ่าน
กลไก พชอ. และ ศปถ.อ�ำเภอ โดยใช้แนวทาง D-RTI     
(District Road Traffic Injuries) โดยเน้นหนักด�ำเนินการ
ในอ�ำเภอเสี่ยงสูง และก�ำหนดเป้าหมายร่วมกับ ศปถ.        
เพื่อให้มีทิศทางการด�ำเนินงานร่วมกัน
2. โครงการตรวจปริ ม าณแอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ด        
ในผูข้ บั ขีท่ บี่ าดเจ็บหรือเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน และ
มารักษาตัวในโรงพยาบาลทุกแห่ง ในช่วงปกติตลอดปี    

2

3

สธ. & ตร. ตรวจ alcohol ในผู้ขับขี่ที่ท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุ งบประมาณจาก กปถ.

ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ และกรมการขนส่ ง      
ทางบก ซึง่ ได้รบั สนับสนุนงบประมาณค่าตรวจจากกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
3. เร่งรัดการจัดการข้อมูลในระดับจังหวัดเพื่อให้
เกิดการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผล ได้แก่
การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานในระดับจังหวัด และการใช้
ระบบ IS Online (A, S, M1)

มาตรการและผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ รวมทัง้ สิน้ 696 อ�ำเภอ เป็นไปตามตามเป้าหมาย (322 อ�ำเภอ)          
จากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ (District Road คิดเป็นร้อยละ 79.27 ของอ�ำเภอทั่วประเทศ และผลการ
traffic Injury: D-RTI) ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ได้ขบั เคลือ่ นการ ประเมินเบื้องต้นจากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12   
ด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน มีอ�ำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน    
ระดับอ�ำเภอ (D-RTI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และได้พัฒนาให้ 549 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 78.77 ของอ�ำเภอทีด่ ำ� เนินการ
สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ D-RTI ทัง้ หมด แบ่งเป็น ระดับดี 309 อ�ำเภอ (ร้อยละ 56.28)
ชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ   ระดับดีมาก 104 อ�ำเภอ (ร้อยละ 18.94) และระดับดีเยีย่ ม
พ.ศ. 2561 พบว่า มีอำ� เภอทีด่ ำ� เนินการป้องกันการบาดเจ็บ 136 อ�ำเภอ (ร้อยละ 24.77)
จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (D-RTI) มี อ� ำ เภอที่ ด� ำ เนิ น การ        
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จังหวัดทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย
จ�ำนวน 67 จังหวัด จากจ�ำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด
อ� ำ เภอที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
จ�ำนวน 6 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ขอรับการประเมิน
จ�ำนวน 3 จังหวัด และมีอ�ำเภอที่ขอรับการประเมินยืนยัน
คุณภาพการท�ำงานและผลการด�ำเนินงาน ทั้งหมด 136

อ�ำเภอ (มากกว่าปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวน 54 อ�ำเภอ) ซึ่งอยู่
ในระหว่าง ส�ำนักโรคไม่ติดต่อร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
ระดับประเทศลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงาน และแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมการจัดเวทีเสริมพลังและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การด�ำเนินงานของอ�ำเภอ D-RTI

การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผลักดันประเด็นเรื่องการสร้างความปลอดภัย
ส�ำหรับจักรยานยนต์ให้เกิดความชัดเจนขึน้ ภายใต้แผนงาน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศ และของกรมควบคุมโรค  
รวมทั้งผลักดันให้ระดับพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาและจัดท�ำ
ประเด็นส�ำคัญนี้ด้วย

2) สนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลความสูญเสียจาก
การบาดเจ็บที่ศีรษะ เพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยใน
กลุ่มเสี่ยง และสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
สวมหมวกนิรภัย และชีใ้ ห้เห็นถึงผลทีไ่ ด้รบั จากการไม่สวม
หมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รายงานประจำ�ปี 2561
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การเฝ้าระวังป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

1. สถานการณ์ป่วย/ตาย (Morbidity/mortality)

อัตราการเสียชีวิต (ตอประชากรแสนคน)

อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ จากการพลัดตกหกล้มสูงกว่าค่าเฉลีย่
60 ปีขนึ้ ไป จากข้อมูลมรณบัตร ในภาพรวมประเทศ ข้อมูล ของประเทศ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 รองลงมา ได้แก่        
ปี พ.ศ. 2560 มีอตั ราการเสียชีวติ เท่ากับ 10.2 ต่อประชากร เขตสุขภาพที่ 12, 11, 3, 6 และ 10 ตามล�ำดับ ดังแสดง
หนึง่ แสนคน และเมือ่ จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ พบว่า เขตสุขภาพ แผนภาพที่ 12
แผนภาพที่ 12 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรผู้สูงอายุแสนคนจากการพลัดตกหกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2560 จ�ำแนกตามรายเขต
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แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560.
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
วิเคราะห์ : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จากรายงานการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดย
การตรวจร่างกาย พบว่า 1 ใน 3 หรือมากกว่า 3 ล้านคน
ของผู้สูงอายุหกล้มทุกปี ร้อยละ 20 ของผู้สูงอายุที่หกล้ม
ได้รับบาดเจ็บ และยังพบว่าผู้สูงอายุหกล้มได้รับบาดเจ็บ
รุนแรง จนกระดูกสะโพกหัก คิดเป็นร้อยละ 0.4  ผู้สูงอายุ
เพศหญิงพลัดตกหกล้มสูงกว่าเพศชาย 1.6 เท่า ส่วนใหญ่
จะหกล้มนอกบริเวณบ้านทั้งเพศชายและหญิง และเมื่อ
พิจารณาตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุจากระบบเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บของส�ำนักระบาดวิทยาพบว่า ช่วงเวลาที่มีโอกาส
เกิดอุบตั เิ หตุเป็นช่วงเวลา ตัง้ แต่ 06.00-19.00 น. ซึง่ มีการ
เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือเวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งจาก
การรวบรวมข้อมูลจาก 12 สถานบริการสาธารณสุขที่
รายงานข้อมูลเกีย่ วกับอวัยวะทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการพลัด
ตกหกล้ม พบว่า อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด ได้แก่
ไหล่ แขน ข้อศอก และมือ รองลงมา ได้แก่ ศีรษะ คอ      
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เข่า ปลายขา ข้อเท้า และเท้า คิดเป็นร้อยละ 28.9, 28.8
และ 22.7 ตามล�ำดับ
รายงานและการศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
พบว่า ปี พ.ศ. 2556-2560  มีจำ� นวนผูส้ งู อายุขอรับบริการ
EMS เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และเกิดจากสาเหตุการพลัดตก
หกล้มเฉลี่ย 50,000 ครั้ง/ปี หรือ 6 ครั้ง/ชั่วโมง  ทั้งนี้จาก
ข้อมูลโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม
โดยสถานบริการสาธารณสุขรวม 12 แห่ง ในปี 2560        
พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมารับบริการ (ผู้ป่วยนอก) จาก
การบาดเจ็บด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม (W00-W19)
จ�ำนวน 4,444 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
ขณะที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน มีจ�ำนวน 1,403 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.3 และยั ง พบผู ้ สู ง อายุ 60 ปี ขึ้ น ไป          
ป่ ว ยนอนติ ด เตี ย งจากทุ ก สาเหตุ แ ละพลั ด ตกหกล้ ม               

ปี พ.ศ. 2560 มีผู้ติดเตียงจากการพลัดตกหกล้ม จ�ำนวน
331 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 ซึ่งจากการวิเคราะห์สัดส่วน
การด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐาน Response time EMS
จ�ำแนกตามอาการน�ำส�ำคัญ คือ พลัดตกหกล้ม/อุบัติเหตุ
พบว่า มีการด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐาน Response time

8 นาที ตามระดับความรุนแรงฉุกเฉิน ได้แก่ ฉุกเฉินวิกฤต
(แดง) จ�ำนวน 3,109 คน ฉุกเฉินเร่งด่วน (เหลือง) จ�ำนวน
37,190 คน และฉุกเฉินไม่รนุ แรง (เขียว) จ�ำนวน 32,159 คน
ซึง่ เมือ่ พิจารณาการด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐาน Response
time รายปี พบว่ามีแนวโน้มลดลง

2. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
จากการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากรผูส้ งู อายุทงั้ ทัว่ โลก
และประเทศไทยโดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 15
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ของ
ประชากร จากการเปลีย่ นแปลงทางร่างกายและความเสือ่ ม
ตามวัย ท�ำให้มีปัญหาการบาดเจ็บที่ส�ำคัญคือการพลัดตก
หกล้ม ซึ่งการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นสาเหตุการ   
เสียชีวิตอันดับ 2 รองจากการบาดเจ็บจากการจราจรทาง
ถนน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาด
บนพื้นระดับเดียวกันมากถึงร้อยละ 66 แต่มีเพียงร้อยละ
5.6 เกิดจากการตกหรือล้มจากบันใดและขั้นบันใด และ
สถานทีพ่ ลัดตกหกล้มพบว่า มากถึงร้อยละ 65 ทัง้ เพศชาย

และเพศหญิงหกล้มนอกบริเวณบ้าน โดยปัจจัยเสีย่ งต่อการ
พลัดตกหกล้ม ได้แก่ มีประวัติการพลัดตกหกล้ม อายุ     
การพลัดตกหกล้มเพิม่ ขึน้ ตามอายุ เพศ การทรงตัวบกพร่อง
การมองเห็นบกพร่อง การรับประทานยา 4 ชนิดขึน้ ไป หรือ
รับประทาน ยารักษาความดันโลหิตสูง ยาขับปัสสาวะ      
ยาที่ออกฤทธิท์ างระบบประสาท (sedatives or antipsychotics) และการอยู่บ้านยกพื้นหรือต้องใช้บันไดในการ    
ขึ้นลงทุกวัน รวมถึงพื้นภายในบ้านต่างระดับ ไม่เรียบ      
แสงสว่างทีไ่ ม่เพียงพอ พืน้ ห้องน�ำ้ ลืน่ ไม่มรี าวจับ การสวมใส่
รองเท้าทีพ่ นื้ ไม่มดี อกยาง ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ และ
ขาดการออกก�ำลังกาย เป็นต้น

3. สถานการณ์ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ (Health Determinants)
สถิตจิ ำ� นวนประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560
มีจ�ำนวนประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 65.5 ล้านคน      
ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จ�ำนวน 11.3 ล้านคน
เมื่อท�ำการเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรใน 10 ปี พบว่า
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย พ.ศ. 2551-2560       
มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านคน คาดประมาณว่า
จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ โดยมีจ�ำนวนประชากร
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 เมื่อคิด

สัดส่วนของผูส้ งู อายุในโครงสร้างประชากรแล้ว การเพิม่ สูงขึน้
ของผู้สูงอายุทุกๆ ปี เป็นปัจจัยที่ท�ำให้มีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง พบปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม           
ภูมทิ ศั น์ของเมืองเกีย่ วข้องกับการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ
ทั้งพื้นที่สาธารณะภายนอกที่อยู่อาศัยและภายในบ้าน   
ขาดการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับกิจวัตรประจ�ำวัน
ของผู้สูงอายุ

4. ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ (Program response)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุ ม โรค         
โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุร่วมกับ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสถานบริการสาธารณสุขจ�ำนวน
12 แห่ง ประกอบด้วย รพ.หลวงพ่อเปิน่ อ.นครชัยศรี รพศ.
นครปฐม จ.นครปฐม รพ.กบินทร์บุรี รพ.ศรีมหาโพธิ

รพ.นาดี รพ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี รพ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม รพ.สต.บ้านแมด อ.เมือง รพ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร รพ.สต.ไม้แดง อ.เมือง รพ.สมเด็จพระยุพราช
ฉวาง รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)
ที่ 5 ราชบุรี สคร. 6 ชลบุรี สคร. 8 อุดรธานี และสคร. 11
นครศรี ธรรมราช ทั้ ง นี้ ไ ด้ ถ อดบทเรี ย นการด� ำ เนิ น งาน
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2560-2561
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
รายงานประจำ�ปี 2561
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- กายภาพบ�ำบัด

- อ�ำเภอ
- อปท. , อบต.

- ผู้น�ำชุมชน, อสม.,  
จิตอาสา, อื่นๆ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- เวชปฏิบัติ
- รพ.สต.

ผู้รับผิดชอบ

- เฝ้าระวังและคัดกรอง (12 โรค, A D L ,
ประเมินความเสี่ยง Falls) พร้อมรวบรวม
วิเคราะห์ และคืนข้อมูลสู่ชุมชน
- จัดท�ำโครงการโดยของบจาก Cup (PPA)
และงบ อปท. (กองทุน)
- จัดท�ำชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตร
12 Wks สร้างทีมวิทยากร สร้างหลักสูตร
มีการประเมินก่อน-หลังเรียน

กิจกรรม

1. Background &
Rational

3.1 สร้างทีมงาน ภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
3.2 ผลักดันให้การด�ำเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุเข้าระบบ พชอ. DHB
3.3 ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองและการ
สร้างการมีส่วนร่วม
3.4  3 P (Purpose Process Performance)
3.5 มีครู ก, ข, ค

4. Process

5. Result

Success
6. Key
Factor

7.1 ปัญหา
    - กิจกรรมขาดความต่อเนื่อง
เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
งานบ่อย
    - ผู้น�ำไม่ให้ความส�ำคัญ
    - การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ
ชมรมผู ้ สู ง อายุ ใ นบางพื้ น ที่ ยั ง ไม่
ชัดเจนยังไม่เป็นระบบ
    -ขาดวิ ท ยากร นั ก กายภาพ
บ�ำบัดในการให้ความรู้
7.2 วิธีแก้ไข
    - บรรจุเป็นแผน พชอ./จังหวัด
    - สร้างครู ก, ข, ค

7. Lesson Learned

Actionable
8. Specific
Recommendation:
SARs

6.1 ผู้สูงอายุ/ญาติ ผู้ดูแลและภาคี
เครือข่ายมีความรูค้ วามเข้าใจ ในการ
เฝ้าระวัง/ลดจุดเสี่ยงในบ้าน
6.2 ก� ำ หนดให้ เ ป็ น นโยบายของ
จังหวัด ต�ำบลที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
6.3 ความต่ อ เนื่ อ งของการด� ำ เนิ น
กิจกรรม
6.4 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งต่างๆ เช่น อบต., อบจ.,
รร., วัด, และเอกชน

5.1 มีโรงเรียนต้นแบบและนักเรียน
มีความพึงพอใจ
5.2 มีทีมที่มีความรู้ความเข้าใจใน
การท�ำงานและใช้เครื่องมือเดียวกัน
5.3 มี ต� ำ บลจั ด การสุ ข ภาพผ่ า น
เกณฑ์และกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแล

รพช.
& รพ.สต.

สร้างทีมวิทยากรให้เข้มแข็งยั่งยืน
และต่อเนื่องด้วยการคัดกรองและ
รวบรวมข้อมูลและใช้ต�ำบลจัดการ
สุขภาพเป็นเครื่องมือและขยายผล
ให้ครอบคลุม

&
3. Concepts
View

2. Aim & Objective

2.1 มีความรูค้ วามเข้าใจในเครือ่ งมือ
2.2 กิจกรรมในภาพรวมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
2.3 มีการประเมินผลโครงการ
2.4 ต�ำบลจัดการสุขภาพ
2.5 โรงเรียนต้นแบบ, โรงเรียนผูส้ งู อายุ

ถอดบทเรียนการด�ำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และโรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

8.1 มีการเก็บข้อมูลการพลัดตกหกล้มใน     
ผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้มโดยทีมนักกายภาพ
บ�ำบัดและทีม
8.2 ชุ ม ชนจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รและจั ด อบรม
วิทยากรด้านการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ในผูส้ งู อายุ และจัดท�ำสือ่ เครือ่ งมือ และคูม่ อื
ต่างๆ
8.3 ก�ำหนดให้เป็นนโยบายและผลักดันให้
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุเป็นประเด็นส�ำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอ�ำเภอ
(พชอ.)
8.4 จัดให้มคี ลินกิ ป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุในสถานบริการสาธารณสุข
8.5 ก�ำหนดเป็นนโยบายจังหวัด เน้นให้มี
กิจกรรมในคลินิกและชมรมผู้สูงอายุ เป็น    
รูปธรรม
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•

สังคมผู้สูงอายุ 15.5 %

เชิงรุก
- เวชกรรม/OPD/NCD clinic  วิเคราะห์ขอ้ มูล  
คืนข้อมูล
- ผู้สูงอายุในชุมชน  - อยู่ตามล�ำพัง
                         - ไม่เข้ารับการรักษา
                         - มีการคัดกรอง 100%
                         - ปรับเปลี่ยนสถานที่
เยี่ยมบ้าน
• เชิงรับ วิเคราะห์ข้อมูล
IPD - วางแผนการท�ำงาน พัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุ
      - ผู้สูงอายุบาดเจ็บ (50% Fx.Hip หกล้มใน
บ้านมากกว่านอกบ้าน)
OPD ผู้สูงอายุมากขึ้น  การพลัดตกหกล้มมากขึ้น

บทบาทการดูแล

1. สมองเสื่อม
2. ติดบ้าน
3. ติดเตียง

ประเด็นส�ำคัญ

1. Background &
Rational

4.1 เชิงรุก
4.2 เชิงรับ
4.3 ระบบ IT

4. Process

3.1 การท�ำงานเป็นทีม
3.2 การมีส่วนร่วม
3.3 การสร้างและพัฒนา
เครือข่าย
3.4 การสร้างความรู้
3.5 การสร้างแรงจูงใจ
3.6 การดูแลตนเอง
3.7 การส่งเสริมสุขภาพ
3.8 ระบบการดูแลระยะ
ยาว (LTC)

&
3. Concepts
View

2. Aim & Objective

2.1 การคัดกรองมีความครอบคลุม
2.2 ลดการพลัดตกหกล้มรายใหม่
2.3 ลดการหกล้มซ�้ำ
2.4 มีรปู แบบการท�ำงานทีส่ อดคล้อง
กับบริบท
2.5 สร้างเครือข่ายการท�ำงาน

ถอดบทเรียนการด�ำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
กลุ่มโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ

5. Result

7.1 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี     
ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มเพิ่มขึ้น
7.2 ความไม่ ค รอบคลุ ม ในการ
ท�ำงาน : ผู้สูงอายุมากขึ้น
7.3 งบประมาณ แหล่งทุนสนับสนุน
ไม่เพียงพอ
7.4 ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานประจ�ำ
มากขึ้น
7.5 มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนหรือท้องถิ่น

7. Lesson Learned

Actionable
8. Specific
Recommendation:
SARs

Success
6. Key
Factor

5.1 มีคณะท�ำงานที่ชัดเจน
5.2 มีการคัดกรองผู้สูงอายุ 100%
5.3 มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย Fx. Hip
5.4 มีภาคีเครือข่าย (รพ.สต. อปท. ชุมชน) ใน
การดูแลผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม
5.5 มีการ feed back ข้อมูล และขยายเครือ
ข่ายการดูแลผูส้ งู อายุพลัดตกหกล้มครอบคลุม
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยูมิ ตติยภูมิ
5.6 ผูป้ ว่ ยพลัดตกหกล้มลดลง ภาระงานลดลง
การ refer ไป รพ.แม่ข่ายลดลง ค่าใช้จ่าย
รพ.ลดลง
5.7 ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามตระหนั ก ในการดู แ ล
ตนเองเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มมากขึ้น     
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รพศ. &
รพท.

8.1 ภาคี เ ครื อ ข่ า ย เช่ น รพ.สต.
เทศบาล อบต. เข้ามามีส่วนร่วม
8.2 พัฒนาระบบ IT ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และทันสมัย เข้าถึงง่าย
8.3 พัฒนาการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
พลั ด ตกหกล้ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ครอบคลุม
8.4 พัฒนาสื่อการให้ความรู้

6.1 ความร่ ว มมื อ ของที ม สหสาขา
วิชาชีพและภาคีเครือข่าย
6.2 ความชัดเจนของนโยบายและ     
ตัวชี้วัด
6.3 ระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ
6.4 ผู้น�ำให้ความส�ำคัญและให้การ
สนับสนุน

การด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตก
หกล้มในหน่วยบริการสาธารณสุขทีม่ ผี สู้ งู อายุมารับบริการ
ญาติหรือผู้ดูแล เป็นสัดส่วนจ�ำนวนมาก อาจจะมาด้วย
สาเหตุของการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ�ำตัว
และอืน่ ๆ ซึง่ ก็เป็นเป้าหมายในการให้บริการคัดกรองความ
เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม การให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง           
ข้อแนะน�ำในการป้องกัน ลดปัจจัยเสีย่ งร่วมกับทีมสหสาขา
เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในอนาคต รวมถึงการส่งต่อ
ข้อมูลส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงต่อการพลัดตก
หกล้ ม ไปยั ง เครื อ ข่ า ยทั้ ง ภายในและภายนอกของ              

สถานบริการสาธารณสุขในการติดตามเยี่ยมบ้านให้ได้รับ
การดูแลต่อเนือ่ ง แลกเปลีย่ นข้อมูลกับเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดภัยส�ำหรับกิจกรรม การใช้ชีวิตประจ�ำวันของ         
ผู้สูงอายุตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
พลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ ในโรงเรียนผูส้ งู อายุกลุม่ Caregiver
และ Care manager เป็นต้น พบว่าสถานบริการทีด่ ำ� เนินงาน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการ
ด้วยสาเหตุพลัดตกหกล้มลดลง ไม่มีผู้สูงอายุหกล้มซ�้ำ  
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การเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน�้ำ
สถานการณ์เสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กในประเทศไทย ปี 2561

จากรายงานการจมน�้ำระดับโลก (Global Report
on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก(1) พบว่าสาเหตุการ
เสียชีวิตจากการจมน�้ำในเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี เป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
(Meningitis) และเอดส์ (HIV) ในขณะที่ประเทศไทย        

การเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ในเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี พบเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งมากกว่าทุกสาเหตุ   
ซึ่งในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบการรายงานมีเด็ก
เสียชีวติ จากการจมน�ำ้ จ�ำนวน 9,574 ราย (เฉลีย่ 334 คน/
ปี บางปี 456 คน/ปี) (2)

1. สถานการณ์ป่วย/ตาย (Morbidity/mortality)

อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน (อายุน้อยกว่า 15 ปี)

เมื่อพิจารณาดูแนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน�้ำ ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 พบอัตราการเสียชีวิตจากการ
ของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา      จมน�้ำในเด็กกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560      
(ตามรอบปีปฏิทนิ พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2558) พบว่าอัตราการ พบอัตราการเสียชีวติ สูงสุดในเด็กกลุม่ อายุ 5-9 ปี รองลงมา
เสี ย ชี วิ ต ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเป็ น ผลจากการท� ำ  คือกลุม่ อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ซึง่ มีอตั ราการเสียชีวติ เท่ากับ 7.3
มาตรการป้องกันด้านต่างๆ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549        ต่อประชากรแสนคน (285 ราย) และ 7.0 ต่อประชากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กกลุ่มอายุ 5-9 ปี ที่พบอัตราการ แสนคน (247 ราย) ตามล�ำดับ (แผนภาพที่ 13)
เสียชีวติ ลดลงอย่างชัดเจนจนถึง ปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม          
แผนภาพที่ 13 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2560
จ�ำแนกรายกลุ่มอายุ
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แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิเคราะห์: กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ส�ำหรับสถานการณ์การเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ในเด็ก
อายุตำ�่ กว่า 15 ปี ในปี พ.ศ. 2560 มีจำ� นวนผูเ้ สียชีวติ เพิม่ ขึน้
เล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2559 พบจ�ำนวนเด็กเสียชีวิตทั้งหมด
717 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวติ เท่ากับ 6.3 ต่อประชากร
แสนคน ซึ่งอัตราส่วนการเสียชีวิตเพศหญิงต่อเพศชาย

เท่ากับ 1: 2.1 และช่วงเดือนที่พบจ�ำนวนเด็กเสียชีวิตจาก
การจมน�้ ำ สู ง ที่ สุ ด อยู ่ ร ะหว่ า งเดื อ นมี น าคมถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม โดยในปี พ.ศ. 2560 พบว่าเดือนพฤษภาคม   
เป็ น เดื อ นที่ พ บจ� ำ นวนเด็ ก เสี ย ชี วิ ต จากการจมน�้ ำ สู ง       
ที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนและปิดภาคการศึกษา                     
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เมือ่ พิจารณาการเสียชีวติ รายเขตสุขภาพ พบว่าเขตสุขภาพ
ที่ 9 มีอตั ราการเสียชีวติ สูงทีส่ ดุ เท่ากับ 7.96 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 8 อัตราการเสียชีวิต
เท่ากับ 7.71 และอัตราการเสียชีวิตต�่ำสุดคือเขตสุขภาพที่
13 อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 2.58 ต่อประชากรแสนคน
โดยจังหวัดทีพ่ บจ�ำนวนและอัตราการเสียชีวติ สูงทีส่ ดุ ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 32 ราย อัตราการเสียชีวิต

เท่ากับ 7.05 ต่อประชากรแสนคน(3) จากข้อมูลอัตราการ
เสียชีวิตจากการจมน�้ำในเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี พบสูงใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็นภาคทีม่ จี ำ� นวนประชากร
สูงทีส่ ดุ และมีจำ� นวนแหล่งน�ำ้ จากการส�ำรวจสูงเช่นเดียวกัน
จึงเป็นไปได้ทจี่ ะมีโอกาสพบอัตราการเสียชีวติ จากการจมน�ำ 
้
ในเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี

2. สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior situation)
จากการส�ำรวจของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
ในปี พ.ศ. 2558 โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพ         
ในประเทศไทย พบการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้องในทุกกลุ่ม
อายุรอ้ ยละ 4.2 ในขณะทีใ่ นกลุม่ เด็กจะมีการสวมเสือ้ ชูชพี
ทีถ่ กู ต้องร้อยละ 6.0(4) นอกจากนัน้ พฤติกรรมการช่วยเหลือ
ตัวเองในขณะลงเล่นน�้ำยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยชีวิตให้    

รอดจากการจมน�้ำ  ซึ่งพบว่าในเด็กไทยอายุต�่ำกว่า 15 ปี    
มีทกั ษะการว่ายน�ำ้ เป็นร้อยละ 23.7 และทักษะการว่ายน�ำ้
เพื่ อ เอาชี วิ ต รอดได้ ซึ่ ง รวมถึ ง การมี ค วามรู ้ เ รื่ อ งความ
ปลอดภัยทางน�้ำ  ทักษะการเอาชีวิตรอด และทักษะการ
ช่วยเหลือ พบร้อยละ 4.4(5)

3. สถานการณ์ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ (Health Determinants)
การศึกษาปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวติ
หรือก่อให้เกิดการจมน�้ำในเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีพบว่า
ปัจจัยหนึ่งมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  เช่น แหล่งน�้ำใน
ชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงทีเ่ ด็กสามารถเข้าถึงได้งา่ ย จาก
รายงานการส�ำรวจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ใน
ประเทศไทย (6) พบว่า บ่อน�้ำตื้นเอกชนเป็นแหล่งน�้ำที่มี
จ�ำนวนสูงที่สุด เท่ากับ 245,180 จ�ำนวน คิดเป็นร้อยละ
29.71 ของจ�ำนวนบ่อน�้ำทั้งหมดที่ได้รับการส�ำรวจ รองลง
มาคือ บ่อบาดาลเอกชน 152,955 จ�ำนวน และบ่อบาดาล
สาธารณะ 151,876 จ�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 18.54 และ
18.41 ตามล�ำดับ ในขณะที่แหล่งน�้ำประเภทห้วย หนอง

คลอง บึง การส�ำรวจอยู่ท่ีร้อยละ 13.69   และแหล่งน�้ำ
ประเภทคลองชลประทาน ร้อยละ 1.44 ซึ่งแหล่งน�้ำสอง
ประเภทหลังน่าจะเป็นแหล่งน�้ำที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์การจมน�้ำได้
มากที่สุด โดยจะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ�ำนวน
แหล่งน�้ำที่ได้จากการส�ำรวจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.67
นอกจากนั้น ปัจจัยทางด้านบุคคล เช่น อายุน้อย ความไม่
แข็งแรง ของร่างกาย หรือการขาดทักษะการว่ายน�้ำและ
การเอาตัวรอด ก็เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดเสียชีวติ จากการจมน�ำ 
้
ได้เช่นเดียวกัน

4. เหตุการณ์วิกฤติในรอบปี (Event based surveillance)
จากรายงานการแจ้งข่าวจมน�ำ้ จากเวบไซต์ตรวจสอบ
ข่ า วการระบาด ส� ำ นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค            
มีรายงานเหตุการณ์การเสียชีวิตจากการจมน�้ำในพื้นที่ทั้ง
12 เขตสุขภาพประจ�ำปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 33 เหตุการณ์
พบผูเ้ สียชีวติ ทัง้ สิน้ 72 ราย แต่ละเหตุการณ์เป็นการลงเล่น
น�ำ้ อย่างน้อย 2 คนขึน้ ไป โดยจากรายงาน เมือ่ พิจารณาใน
กลุ่มอายุต�่ำกว่า 15 ปี พบรายงานการเสียชีวิตจ�ำนวน 56
ราย เป็นสัญชาติไทย 53 ราย (ร้อยละ 94.6) สัญชาติพม่า
1 ราย และไม่มสี ญ
ั ชาติ 2 ราย ส�ำหรับการเสียชีวติ จากการ
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จมน�้ำของเด็กไทยต�่ำกว่า 15 ปี จ�ำนวน 53 ราย เมื่อแบ่ง
กลุม่ อายุ จากรายงานพบการเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ สูงทีส่ ดุ
ในกลุ่มอายุ 5-9 ปี จ�ำนวน 32 ราย (ร้อยละ 60.4) รองลง
มาคือกลุม่ อายุ 10-14 ปี จ�ำนวน 18 ราย (ร้อยละ 34) และ
กลุ่มอายุ 0-4 ปี จ�ำนวน 3 ราย (ร้อยละ 5.7) และเดือนที่
มีการรายเหตุการณ์เสียชีวิตจากการจมน�้ำสูงที่สุดได้แก่
เดือนเมษายนและเดือนมีนาคมซึง่ เป็นเดือนทีเ่ ริม่ มีการปิด
ภาคเรี ย นและเป็ น ฤดู ร ้ อ น โดยเป็ น ไปตามแนวโน้ ม
สถานการณ์การเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ตลอดระยะเวลา 10 ปี

และประเภทของแหล่งน�้ำที่มีการรายงานเหตุการณ์ส่วน
ใหญ่จะเป็นคลอง บ่อน�้ำ  หรือสระน�้ำสาธารณะที่อยู่ใน
ชุมชน ยกเว้นในเขตสุขภาพที่ 11 และ12 ที่มีการรายงาน
เหตุการณ์จมน�้ำในทะเล อย่างไรก็ตาม สาเหตุส่วนใหญ่ที่
ท�ำให้เกิดการเสียชีวิตจากการเล่นน�้ำ  แบ่งเป็น 2 ส่วน           
1) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ การขาดการสร้ า งรั้ ว รอบ        
แหล่งน�้ำเสี่ยง การติดป้ายค�ำเตือนบริเวณแหล่งน�้ำเสี่ยง
และการจัดให้มอี ปุ กรณ์ชว่ ยคนตกน�ำ้ ไว้บริเวณแหล่งน�ำ้ เสีย่ ง
และ 2) ด้านส่วนบุคคล ได้แก่ ทักษะการว่ายน�้ำเพื่อเอา

ชีวติ รอด ทักษะการช่วยเหลือคนจมน�ำ 
้ และการว่ายน�ำ้ เป็น
เป็นต้น โดยพบว่าจากเหตุการณ์ทมี่ กี ารรายงาน ผูเ้ สียชีวติ
จากการจมน�้ำขาดทักษะในการเอาชีวิตรอดและว่ายน�้ำ    
ไม่เป็น นอกจากนั้นยังพบการช่วยชีวิตคนจมน�้ำโดยไม่มี
ความรู้ จึงเป็นสาเหตุให้เด็กเสียชีวิตทั้งคู่ หรือหากเป็น
ผู้ใหญ่พบว่าหมดแรงและไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กได้ จึง   
คาดว่าจะเป็นสาเหตุหลักทีย่ งั คงท�ำให้พบการเสียชีวติ จาก
การจมน�้ำในเด็กไทยทุกปี

5. ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ (Program response)
		 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำ
การจมน�้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็ก
ไทยอายุต�่ำกว่า 15 ปี โดยในแต่ละปีมีเด็กจมน�้ำเสียชีวิต
เฉลี่ย 957 คน (7) ทั้งนี้เพื่อแก้เป็นการปัญหาดังกล่าว    
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค จึงได้เริม่ ด�ำเนินมาตรการ
ป้องกันการจมน�ำ้ มาตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ตาม
เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาการเลือกด�ำเนินงานป้องกันการจมน�ำ 
้
เพี ย งมาตรการเดี ย วในพื้ น ที่ (เนื่ อ งจากไม่ ช ่ ว ยในการ
ป้องกันการจมน�้ำมากนักเพราะเด็กแต่ละช่วงอายุจะมี
ปัจจัยเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน) ดังนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เป็นต้นมา ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค จึงได้กำ� หนด
กลยุทธ์ “การสร้างทีมเครือข่ายผูก้ อ่ การดี (Merit Maker)”
ขึน้ (8) ซึง่ เป็นกลยุทธ์ทจี่ ะกระตุน้ ให้พนื้ ทีเ่ กิดการด�ำเนินงาน
ป้องกันการจมน�ำ้ แบบสหสาขา ต่อเนือ่ ง และครอบคลุมใน
ทุกมาตรการ รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่  
ทั้งนี้ภายใต้กลยุทธ์นี้ จะเป็นการด�ำเนินงานเพื่อ
ป้องกันการจมน�ำ้ ทีค่ รอบคุลมปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญและทัง้ ใน
เด็กเล็กและเด็กโต เพราะผู้ก่อการดีฯ ประกอบด้วย 10
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบาย การบริหารจัดการ
สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน�้ำเสี่ยง การ
ด�ำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียน
การสอนหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึก
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟืน้ คืนชีพ (CPR) การสือ่ สารประชาสัมพันธ์
และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล ซึ่งสอดคล้อง  
กับข้อแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization; WHO) ที่ได้แนะน�ำไว้เมื่อปี ค.ศ. 2017(9)  
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ขัน้ ตอนการประเมิน โดยเปลีย่ นจากการมีเพียงขัน้ ประเมิน
รับรองโดยทีมประเมินส่วนกลาง ไปเป็น 1) ขั้นประเมิน

รับรองที่ด�ำเนินการรับรองโดยทีมประเมินระดับเขต และ
2) ขัน้ ประกวดทีด่ ำ� เนินการตัดสินโดยทีมประเมินส่วนกลาง
ผลการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทีมผู้ก่อการดี (Merit
Maker) ป้องกันการจมน�ำ 
้ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ จ�ำนวน 1,307 ทีม
ครอบคลุม 444 อ�ำเภอ ใน 69 จังหวัด แบ่งเป็นทีมผู้ก่อ   
การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำที่ได้รับการรับรอง
ระดับทอง จ�ำนวน 41 ทีม ระดับเงิน จ�ำนวน 77 ทีม และ
ระดับทองแดง จ�ำนวน 1,189 ทีม  ส�ำหรับทีมผู้ก่อการดี
(Merit Maker) ป้องกันการจมน�ำ 
้ ทีผ่ า่ นการประกวดระดับ
ประเทศ จ�ำนวน 10 ทีม ประกอบด้วยชนะเลิศระดับทอง
จ�ำนวน 6 ทีม ได้แก่ 1) ทีมผู้ก่อการดีเมืองประวัติศาสตร์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ทีมรวมพลังสามัคคี ก่อการดีละอุน่
จังหวัดระนอง 3) ทีมผู้ก่อการดีเมืองร้อยเกาะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 4) ทีมผู้ก่อการดีอ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ 5) ทีมผูก้ อ่ การดีตำ� บลสะเดา อ�ำเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ และ 6) ทีมผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์ อ�ำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์   ชนะเลิศระดับเงิน จ�ำนวน 4 ทีม
ได้แก่ 1) ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต�ำบลปะเคียบ
อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ทีมผู้ก่อการดีต�ำบล
กระชอน อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 3) ทีมผูก้ อ่ การดี
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ 4) ทีมผู้ก่อการดี
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูล อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (10)
จากผลการด�ำเนินงานของทีมผู้ก่อการดี (Merit
Maker) ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดการจัดการแหล่งน�้ำเสี่ยง
จ�ำนวน 5,157 แห่ง มีการด�ำเนินงานสร้างรั้วหรือติดป้าย
ค�ำเตือนและจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน�้ำไว้บริเวณแหล่ง
น�้ำเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมน�้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน
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4,362 แห่ง มีการให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กทุกคน
รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ  
สถานบริการสาธารณสุข จ�ำนวน 4,362 แห่งมีการให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน�้ำแก่ประชาชนและเด็กใน
พืน้ ที  ่ พืน้ ทีม่ วี ทิ ยากรเพือ่ สอนหลักสูตรว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ
รอด จ�ำนวน 8,715 คน  เด็กอายุ 6-14 ปี ได้เรียนหลักสูตร

ว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด จ�ำนวน 186,600 คน  คนในชุมชน
หรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จ�ำนวน
93,300 คน มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้ำเกิดขึ้น
จ�ำนวน 118 ครัง้   มีการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทาง
ต่างๆ จ�ำนวน 4,521 ครั้ง และมีผลการศึกษาวิจัยหรือ
ติดตามประเมินผล จ�ำนวน 118 เรื่อง(10)

		 เวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน�้ำ”
นอกจากการผลักดันให้เกิดการด�ำเนินงานมาตรการ    
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) แล้ว ส�ำนักโรคไม่ติดต่อยังจัด
เวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More “สานพลัง
ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน�้ำ” เพื่อมอบโล่รางวัล และเพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด�ำเนินงานใน
พืน้ ที  ่ รวมทัง้ ในปีนสี้ ำ� นักโรคไม่ตดิ ต่อยังได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
เรือ่ งการป้องกันการจมน�ำ้ ระดับโลกมาบรรยายในประเด็น
ที่ส�ำคัญให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่   

Dr. David Meddings (World Health Organization
(Geneva): WHO) และ Mr. Justin Scarr (Chief              
Executive Officer, The Royal Life Saving Society
Australia) โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานเวทีสมั มนา จ�ำนวน 678 คน
จาก 342 หน่วยงาน ใน 77 จังหวัด ซึ่งมาจากหน่วยงาน
สาธารณสุข (ร้อยละ 39.53) ภาคท้องถิ่น (ร้อยละ 33.33)
ภาคการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการ จิตอาสา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (11)

กิจกรรมเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน�้ำ”
		 กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ การป้องกันการจมน�้ำ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้ำ ปี พ.ศ. 2561
ส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการ
ประกวดคลิปวิดีโอ การป้องกันการจมน�้ำ  ในกิจกรรม       
วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้ำ  ปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมี Theme คือ
บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม: พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน�้ำ         
ในประเด็น การส่งเสริมการใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen)
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เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวด จ�ำนวน 16 ผลงาน และผ่านการตัดสินเกณฑ์   
เบือ้ งต้น โดยคณะกรรมการ จ�ำนวน 14 ผลงาน หลังจากนัน้
ผลงานทั้ง 14 ผลงานจะถูกอัพโหลดทาง social media
ได้แก่ Facebook และ Youtube เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมโหวต

จากการตัดสินของคณะกรรมการและคะแนนโหวต
จากประชาชนทั่วไปพบว่า มีผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 5
ผลงาน ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชื่อ        
ก้มหน้า Mobile.จากทีม สวนน�้ำ  Play port จังหวัด
อุดรธานี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงานชือ่ จุดเสีย่ ง
จากทีม  Rocky Team จังหวัดสมุทรปราการ รองชนะเลิศ

อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชื่อ บ้านเริ่มชุมชนร่วม Possible
Team จากทีม Possible จังหวัดยโสธร รางวัลชมเชย          
มีจำ� นวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานชือ่ คอกกัน้ เด็ก By Bonass
จากทีมตัวแอ๊งๆ จังหวัดลพบุรี และผลงานชื่อ playpen
motion graphic พื้นที่เล่นปลอดภัยเด็กไม่จมน�้ำ จากทีม
กบกั้นคอก จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดโี อ การป้องกันการจมน�ำ้ ในกิจกรรมวันรณรงค์ปอ้ งกันเด็กจมน�ำ้ ปี พ.ศ. 2561
		 กิจกรรมแชะ & แชร์ ประจ�ำปี 2561
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมแชะ&แชร์ ด�ำเนินการป้องกัน โดยมีการจัดกิจกรรมแชะ & แชร์         
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การใช้คอกกั้นเด็ก 2) CPR            
เดือนทีม่ กี ารเกิดเหตุการจมน�ำ้ สูง เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ 3) การใช้เสื้อชูชีพ และ 4) ป้องกันการจมน�้ำในเด็กเล็ก
กระตุน้ เตือนให้ผปู้ กครองรับรูป้ ญ
ั หา ตระหนัก และร่วมกัน

จัดกิจกรรมแชะ&แชร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. 2561
		 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ปี พ.ศ. 2561
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา 		
 รุ่นที่ 1: วันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561          
ศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�ำ้ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเอาชีวิตรอด ปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 		
 รุ่นที่ 2: วันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561            
เพือ่ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด อุบลราชธานี
เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น การจมน�้ ำ ให้ กั บ      		
 รุ ่ น ที่ 3: ระหว่ า งวั น ที่ 30 พฤษภาคม ถึ ง                 
เครือข่าย โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ได้แก่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี
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รวมทั้ง 3 รุ่นมีจ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวนทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร/มูลนิธิต่างๆ
สิน้ 236 คน จาก 12 จังหวัด และ 4 เครือข่าย ประกอบด้วย จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ
หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข หน่ ว ยงานด้ า นการศึ ก ษา เป็นวิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด ปี พ.ศ. 2561

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากร
ตามหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ปี พ.ศ. 2561
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		
1. ควรมีการผลักดันให้เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปได้เรียน
หลักสูตรว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอดครอบคลุมทุกคน โดยควร
เป็นหลักสูตรภาคบังคับในระบบการศึกษา
2. ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ทกุ ครัวเรือนทีม่ เี ด็กเล็ก
อายุต�่ำกว่า 2 ปี มีการใช้คอกกั้นเด็ก/พื้นที่เล่นที่ปลอดภัย
(Playpen)
3. ควรมีมาตรการเชิงกฎหมายมาบังคับ ในการ

อนุญาตให้มีการขุดแหล่งน�้ำสาธารณะ
4. ให้มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้เข้าถึง
กลุ ่ ม เป้ า หมายในชุ ม ชน โดยเน้ น หนั ก ในช่ ว งก่ อ นปิ ด        
ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน
5. ควรส่งเสริม/สนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้ภาคี
เครือข่ายภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
ป้องกันเด็กจมน�้ำในชุมชน
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ส่วนที่ 5
ทิศทางการด�ำเนินงาน
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเทศไทยภายใต้ ก ารน� ำ ของนายกรั ฐ มนตรี         
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส�ำคัญกับวาระการ
ปฏิรปู ประเทศและการท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระดับประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติ
โดยได้ บ รรจุ ใ นทุ ก ประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป้าหมายให้ประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดองมีการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียม
กันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ  และประชาชนมีความสุขมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่
การปฏิบตั เิ พือ่ ให้ประเทศไทยบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพือ่ ความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบ
ด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่ น คง (2) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า งความ
สามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม     
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ น
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
กรมควบคุมโรคเล็งเห็นความส�ำคัญของการปฏิรูป
ระบบราชการและการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะยาว จึงได้จดั ให้มกี ระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ชาติ
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ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
พ.ศ. 2560-2579 ขึ้ น ด้ ว ยการทบทวนข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
เอกสาร งานวิจัย บทความทางวิชาการกฎหมาย และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง         
ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและผู้เชี่ยวชาญจากภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั
ที่ส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค บริบทและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบบการป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนลักษณะสถานการณ์
โรคและภัยสุขภาพที่ส�ำคัญ โดยอาศัยกรอบสมรรถนะการ
ปฏิบตั ติ ามกฎอนามัยระหว่างประเทศ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข แผนยกระดับ
ความมั่นคงและความเป็นเลิศของประเทศ พ.ศ. 25592563 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ติ ด ต่ อ หรื อ โรคระบาดตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ        
พ.ศ. 2558 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. (2561-2580) ประกอบด้วย           
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการและ
บริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
และการพัฒนาความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก�ำลังคนด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ทีม่ า : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ พ.ศ. (2560-2579) กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ทีส่ ำ� คัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12         
(พ.ศ. 2560-2564) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น                
(พ.ศ. 2558-2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 25582564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่นๆ รวมทั้ง   
ได้น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จ   
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
พระราชทานให้ประชาชนคนไทยมาเป็นแนวทางในการจัด
ท�ำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยค�ำนึงถึงหลัก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็น        
รูปธรรม และให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความ

มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3) ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล�้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน�้ำและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
6) ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นา    
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และรายการค่าด�ำเนินการ   
ภาครัฐ โดยกรมควบคุมโรคเกี่ยวข้องใน 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3, 5 และ 6

จุดเน้นการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
จุดเน้นหรือโครงการติดดาว มีจำ� นวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการขับเคลือ่ นการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับ
อ�ำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) และ 2. โครงการโรงพยาบาล เค็มน้อย อร่อย (3) ดี ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จุดเน้นและเป้าหมายการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ของ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
โครงการ
1. โครงการขั บ เคลื่ อ นการ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนใน
ระดับอ�ำเภอ (District Road
Traffic Injury : D-RTI)

ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของอ� ำ เภอที่ มี ก าร
ด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI)
ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ระดั บ ดี
มาก (Excellent) มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง
2. โครงการโรงพยาบาล เค็ม ร้อยละความส�ำเร็จการด�ำเนิน
น้อย อร่อย (3) ดี
งานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย
(3) ดี

เป้าหมายปี 62
หมายเหตุ
เป้าหมาย ≥ 70%
อ� ำ เภอเสี่ ย งสู ง มากและ
ของจ�ำนวนอ�ำเภอ
เสีย่ งสูงปี 2562 มีจ�ำนวน
เสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงผ่าน 283 อ�ำเภอ
เกณฑ์ ป ระเมิ น ระดั บ ดี ม าก
(100) อ�ำเภอ

ร้อยละ 100

-
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ งบประมาณ พ.ศ. 2562

อต่ดติม่ไ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดท�ำค�ำของบประมาณครั้งแรก ทั้งสิ้น 29,947,500 บาท
จ�ำนวน 21 โครงการ แบ่งตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการตามค�ำของบประมาณ พ.ศ. 2562
รวม 21 โครงการ
กลุ่มบริหารทั่วไปจ�ำนวน 1 โครงการ
1. โครงการบริหารทรัพยากรส�ำนักโรคไม่ติดต่อ (ผ.1.1)
กลุ่มพัฒนาองค์กร จ�ำนวน 1 โครงการ
1. โครงการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ได้มาตรฐานทีก่ รมควบคุมโรคก�ำหนด ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ผ.1.1)
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล จ�ำนวน 2 โครงการ
1. โครงการสนับสนุนขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผ.2.2)
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีในการติดตามประเมินผลการป้องกันโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บในกลุ่มวัยท�ำงาน (ผ.14.4)
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ จ�ำนวน 6 โครงการ
1. โครงการโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี (โครงการติดดาว) (ผ.2.2)
2. โครงการการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs) ปี พ.ศ. 2562 (ผ.2.2)
3. โครงการศึกษาประสิทธิภาพมาตรการเพือ่ การด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรคไตเรื้อรัง (ผ.14.4)
4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การด�ำเนินงานเพื่อลดโรค CVD CKD ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ
รพ.สต. (ผ.14.4)
5. โครงการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี พ.ศ. 2562 (ผ.14.4)
6. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน         
ความดันโลหิตสูง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (ผ.14.4)
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งบประมาณ
(บาท)
29,947,500
840,300
562,800

725,600
346,850

172,800
1,635,900
1,078,850
1,060,000
3,079,000
2,499,000

ติม่ไครโกนัาส�
งบประมาณ
(บาท)

โครงการตามค�ำของบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร จ�ำนวน 2 โครงการ
1. โครงการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอฯ
(D-RTI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการติดดาว) (ผ.2.2)
2. โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผ.14.4)
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จ�ำนวน 4 โครงการ
1. โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
(ผ.2.2)
2. โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากความรุนแรง (ผ.2.2)
3. โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำ (ผ.2.2)
4. โครงการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำเชิงบูรณาการปี 2562 (ผ.14.4)
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบาดวิทยาจ�ำนวน 5 โครงการ
1. โครงการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2562 (ผ.2.2)
2. โครงการอบรมการใช้ประโยชน์ข้อมูลการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ       
(ผ.2.2)
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บตามกรอบ 5 มิติ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ผ.2.2)
4. โครงการจัดท�ำชุดข้อมูลมาตรฐานด้านการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนในภูมภิ าค ASEAN (ผ.2.2)
5. โครงการศึกษาและออกแบบเพือ่ จัดท�ำระบบสารสนเทศ เพือ่ การบริหารจัดการส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
(ผ.2.2)

1,561,100
3,160,000

1,277,900
217,800
363,000
2,712,500
5,766,650
435,600
1,987,100
230,750
234,000
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ปฏิทนิ รณรงค์การป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัน เดือน ปี
29 ตุลาคม 2561
2 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม
รณรงค์วันอัมพาตโลก (My stroke sapped my energy But not my passion)
World conference on Injury Prevention and Safety Promotion
(SAFETY 2018) FIELD TRIP: MERIT MAKER-THAI NATIONAL DROWNING
PREVENTION STRATEGY
14 พฤศจิกายน 2561
รณรงค์วันเบาหวานโลก (The Family and Diabetes)
25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561 รณรงค์ยุติความรุนแรง
27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย” เทศกาลปีใหม่ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
เวทีสัมมนา : MERIT MAKER – Drown No More
2 มีนาคม 2562
รณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้ำ วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม
14 มีนาคม 2562
รณรงค์วันไตโลก (World kidney Day)
11-17 เมษายน 2562
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
17 พฤษภาคม 2562
รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก
23 พฤษภาคม 2562
รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
29 กันยายน 2562
รณรงค์วันหัวใจโลก

• เบอร์โทรศัพท์ภายในส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มงาน

เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มบริหารทั่วไป
0 2590 3893
กลุ่มพัฒนาองค์กร
0 2590 3870
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
0 2590 3887
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
0 2590 3867
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
0 2590 3889
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
0 2590 3888
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ 0 2590 3869
กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา
0 2590 3892
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เบอร์โทรสาร
0 2590 3893
0 2590 3893
0 2590 3893
0 2590 3893
0 2590 3893
0 2590 3893
0 2590 3893
0 2590 3893

• รายนามผู้เรียบเรียง
หัวข้อ

ผู้เรียบเรียง
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
• นโยบายด้านสาธารณสุข
• วิสัยทัศน์ อ�ำนาจหน้าที่ พันธกิจ และค่านิยมของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวศศภัสส์ โกมล
• คณะผู้บริหารส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มบริหารทั่วไป
• โครงสร้างและกรอบอัตราก�ำลัง
นางสาวกัญชลี ศรีสุรางค์
• การด�ำเนินงาน Healthy Work Place
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางนิตยา พันธุเวทย์
• การปรับโครงสร้างองค์กร
กลุ่มพัฒนาองค์กร
นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
• ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
กลุ่มพัฒนาองค์กร
• การด�ำเนินงานพัฒนาองค์กร
นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์
• ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร
• สรุปผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มพัฒนาองค์กร
นายจิรพงศ์ เหมะพุกกะ
• สรุปผลการรายงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
• ผลการด�ำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ภายใต้แผน นายจิรพงศ์ เหมะพุกกะ
นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์
ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
• การป้องกันการเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
• ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำ
นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
• การเยีย่ มติดตามการด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ โดยคณะ นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา
นางสาวนูรุลฮูดา เบ็ญซอและ
ท�ำงานระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางสาวสุพัณณา เจริญกุล
• การขับเคลือ่ นแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ 5 ปี        
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
(พ.ศ. 2560-2564)
นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา
• ยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
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หัวข้อ

ผู้เรียบเรียง

• สรุปโครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2561 นางสาวกัญชลี ศรีสุรางค์

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

นางสาวพัชชวีร์ ธัญเลิศศิริ
กลุ่มบริหารทั่วไป
• การเฝ้าระวังโรค 5 มิติ : การเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ
นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์
กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา
นางสาวเบญจมาศ วังนุราช
นางสาวฐาปนี ชูเชิด
นางเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย
นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี
นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ
นางสาวอลิสรา  อยู่เลิศลบ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
• การเฝ้าระวัง 5 มิติ : การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์
ทางถนน
กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา
นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
• การเฝ้าระวังโรค 5 มิติ : การเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน�้ำ และการ นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์
กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
นางสาวนิพา ศรีช้าง
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
• ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
นางนันท์นภัส ภูมิถาวร
กรมควบคุมโรค งบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
• แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายจิรพงศ์ เหมะพุกกะ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
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ข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังการเสียชีวติ จากโรคไม่ตดิ ต่อ

ภาคผนวก ข

ข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ

ตารางที่ 7 ่ อั7ตอั
ราการเสี
ยชีวิตจากโรคหลอดเลื
อดสมอง (I60-I69)
ต่อแสนประชากร
พ.ศ. 2556-2560ระหว่
จำแนกรายเขตสุ
ตารางที
ตราการเสี
ยชีวติ จากโรคหลอดเลื
อดสมอง
(I60-I69)ระหว่ต่อางปีแสนประชากร
างปี พ.ศ.ขภาพ
2556-2560 จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ
2556 (B.C.)

2557 (B.C.)

2558 (B.C.)

2559 (B.C.)

2560 (B.C.)

โรคหลอดเลือด
สมอง
I60-I69

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

ประเทศ

23,222

35.9

35.8

52.7

25,114

38.7

37.6

52.0

28,145

43.3

40.9

50.8

31,685

48.7

45.3

50.4

31172

47.8

44.6

50.9

กรุงเทพมหานคร

2,531

44.6

42.1

53.1

2,704

47.5

44.8

53.3

2,752

48.7

46.0

53.6

3,175

56.7

51.3

51.5

3022

54.1

51.1

53.9

เขตสุขภาพที่ 1

2,148

37.7

35.3

52.0

2,255

39.5

36.4

51.6

2,847

50.6

44.0

49.2

2,848

51.3

45.7

50.9

2839

51.0

44.1

49.6

เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3

1,372
1,802

39.9
59.8

41.9
48.3

54.1
44.0

1,464
1,831

42.4
60.8

43.4
50.5

55.3
45.4

1,583
1,886

45.9
62.7

44.5
52.2

52.7
45.9

1,798
1,966

52.2
65.5

48.3
55.6

50.6
47.2

1847
1749

53.6
58.4

47.7
49.9

48.9
47.6

เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5

2,352
1,881

45.9
36.8

47.4
36.5

56.8
52.6

2,446
2,076

47.3
40.3

46.9
40.6

54.9
53.9

2,592
2,231

49.8
43.4

50.2
42.2

56.2
52.4

3,216
2,724

61.4
53.2

56.6
48.8

51.6
49.8

2853
2590

54.1
50.4

53.5
46.0

55.6
49.8

เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12

2,402
1,539
1,167
2,164
1,325
1,370
1,169

42.0
30.6
21.3
32.3
29.1
31.8
24.4

44.4
30.5
23.7
32.8
29.2
28.7
26.7

56.4
54.5
59.0
53.4
52.0
45.1
50.0

2,622
1,681
1,331
2,285
1,246
1,598
1,575

45.2
33.4
24.2
34.0
27.3
36.8
32.6

47.2
31.7
25.9
33.8
25.7
31.9
32.6

55.8
52.2
57.3
52.6
49.4
43.6
46.0

2,840
1,939
1,917
2,868
1,491
1,732
2,026

48.5
38.4
34.8
42.6
32.6
39.7
41.7

48.4
36.8
35.2
39.2
29.9
31.6
39.3

53.7
53.1
54.8
49.2
48.6
40.4
43.9

3,343
2,009
1,832
2,934
1,604
2,001
2,235

56.6
39.8
33.2
43.5
35.0
45.7
45.7

55.4
37.7
35.1
41.6
32.3
37.0
43.4

53.0
52.8
57.8
51.6
49.4
41.5
44.7

3301
2026
1916
3073
1653
2019
2284

55.4
40.1
34.7
45.5
36.0
45.9
46.5

55.6
37.0
33.4
41.7
33.6
38.2
48.4

54.6
51.7
52.9
49.7
50.3
42.9
49.4

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิเคราะห์: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 8 อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 จ�ำแนกรายเขต
สุตารางที
ขภาพ่ 8 อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 จำแนกรายเขตสุขภาพ
2556 (B.C.)

2557 (B.C.)

2558 (B.C.)

2559 (B.C.)

2560 (B.C.)

โรคหัวใจขาด
เลือด
I20-I25

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

ประเทศ

17,393

26.9

25.2

49.6

18,079

27.8

25.9

49.6

19,417

29.9

27.8

50.1

21,008

32.3

30.2

50.8

20745

31.8

29.8

51.1

กรุงเทพมหานคร

2,100

37.0

34.5

52.5

2,214

38.9

34.3

49.8

2,327

41.2

37.2

51.2

2,738

48.9

44.2

51.5

2591

46.4

43.4

53.5

เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12

1,515
874
1,115
2,171
1,476
1,651
899
891
1,186
925
1,368
1,222

26.6
25.4
37.0
42.4
28.9
28.8
17.9
16.3
17.7
20.3
31.7
25.5

23.8
22.9
27.9
36.7
27.4
28.2
17.3
17.3
17.2
18.7
28.9
28.5

49.8
46.5
41.0
47.6
50.3
52.2
52.8
56.6
51.2
47.8
45.4
51.0

1,527
934
1,089
2,197
1,625
1,684
916
853
1,255
985
1,493
1,307

26.8
27.1
36.1
42.5
31.6
29.0
18.2
15.5
18.7
21.6
34.4
27.1

23.7
23.4
26.5
40.5
29.0
28.6
17.5
15.4
17.1
18.6
33.3
30.6

49.6
46.6
40.1
52.8
49.0
52.7
53.1
53.3
48.4
45.3
48.7
52.0

1,742
1,053
1,081
2,236
1,754
1,845
1,015
700
1,427
967
1,056
1,498

30.9
30.5
35.9
42.9
34.1
31.5
20.1
12.7
21.2
21.1
24.2
30.8

29.7
27.8
28.2
39.3
31.2
30.6
19.3
12.7
18.6
18.6
22.4
35.1

54.3
49.6
43.2
51.0
49.3
52.4
53.2
54.3
47.0
46.7
47.0
53.0

1,927
1,062
1,134
2,419
1,892
1,967
1,078
1,073
1,386
1,014
1,728
1,590

34.7
30.9
37.8
46.2
37.0
33.3
21.3
19.5
20.6
22.1
39.5
32.5

29.1
26.8
32.8
43.1
35.1
32.6
20.7
19.0
18.5
20.7
37.2
36.1

47.9
47.5
48.2
52.2
51.5
52.9
54.0
53.4
48.4
50.2
48.3
52.2

1824
1013
999
2271
1935
2022
1121
1088
1493
1072
1663
1653

32.8
29.4
33.4
43.0
37.7
33.9
22.2
19.7
22.1
23.3
37.8
33.6

27.8
25.2
28.2
40.7
34.4
34.0
22.0
18.4
19.6
20.7
36.7
36.8

48.7
47.1
47.1
53.1
49.9
54.6
55.5
51.4
48.0
47.8
50.1
51.8

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิเคราะห์: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

93

ตารางที
อัตราการเสี
ยชีวติ จากโรคเบาหวาน
(E10-E15)ระหว่
ต่อาแสนประชากร
างปี พ.ศ.ขภาพ
2556-2560 จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ
ตารางที่ 9 ่ อั9ตราการเสี
ยชีวิตจากโรคเบาหวาน
(E10-E15) ต่อแสนประชากร
งปี พ.ศ. 2556-2560ระหว่
จำแนกรายเขตสุ
2556 (B.C.)
โรคเบาหวาน
E10-E14

ประเทศ
กรุงเทพมหานคร

2557 (B.C.)

2558 (B.C.)

2559 (B.C.)

2560 (B.C.)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

9,703
667

15.0
11.7

15.3
9.2

53.9
44.2

11,389
625

17.5
11.0

16.6
9.1

50.5
46.9

12,620
565

19.4
10.0

17.8
7.6

49.4
43.4

14,487
919

22.3
16.4

20.6
11.7

50.3
40.5

14,322
796

22.0
14.2

20.0
10.9

49.7
43.8

เขตสุขภาพที่ 1

487

8.6

9.3

60.6

869

15.2

14.2

52.1

1,006

17.9

15.0

47.4

1,095

19.7

16.6

48.1

1,032

18.6

15.4

47.5

เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12

405
399
490
485
657
1,923
1,311
965
1,096
385
433

11.8
13.2
9.6
9.5
11.5
38.3
24.0
14.4
24.1
8.9
9.1

11.1
12.6
8.5
10.1
10.4
36.6
28.6
15.1
23.5
8.9
13.1

48.6
51.6
49.0
56.7
48.1
52.4
63.5
55.1
50.6
49.6
66.1

469
328
674
662
724
2,062
1,674
1,123
961
471
747

13.6
10.9
13.0
12.9
12.5
40.9
30.5
16.7
21.1
10.8
15.5

11.9
7.9
11.8
10.7
10.1
38.4
32.4
15.9
20.6
9.9
18.8

47.3
39.6
50.0
44.6
43.4
51.7
57.0
50.2
51.4
46.1
55.8

424
436
724
848
819
2,047
1,107
1,250
1,217
541
1,003

12.3
14.5
13.9
16.5
14.0
40.6
20.1
18.6
26.6
12.4
20.6

11.4
12.1
11.7
14.0
12.1
37.3
20.8
16.7
25.1
9.3
23.6

50.5
45.9
47.0
45.8
46.8
50.9
56.1
48.1
50.1
38.3
53.2

619
563
1,046
1,056
1,111
1,973
1,761
1,246
1,210
689
1,199

18.0
18.8
20.0
20.6
18.8
39.0
32.0
18.5
26.4
15.7
24.5

14.5
16.7
16.5
17.8
17.1
35.9
33.9
18.3
25.3
14.4
28.8

44.1
49.6
46.3
46.9
49.3
51.2
58.0
53.5
51.2
46.7
55.3

550
576
866
999
1,152
2,060
1,712
1,436
1,314
661
1,168

16.0
19.2
16.4
19.4
19.3
40.7
31.0
21.3
28.6
15.0
23.8

12.6
17.1
13.3
17.0
16.3
38.6
31.1
19.2
26.5
13.3
27.9

43.5
49.7
45.6
47.6
45.8
53.0
55.1
49.0
49.9
45.8
55.7

ตารางที
อัตราการเสี
ยชีวและแผนงาน
ิตจากภาวะความดั
นโลหิตสูงข (I10-I15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 จ�ำแนกรายเขต
แหล่งข้อมูล: ่ ข้10
อมูลมรณบั
ตร กองยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
10 กอัโรคไม่
ตราการเสี
ชีวิตจากภาวะความดั
นโลหิตสูขง (I10-I15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 จำแนกรายเขตสุขภาพ
สุวิตารางที
ภาพ:่ สำนั
เข
คราะห์
ติดต่อ ยกรมควบคุ
มโรค กระทรวงสาธารณสุ
2556 (B.C.)
ภาวะความดัน
โลหิตสูง
I10-I15
ประเทศ

2557 (B.C.)

2558 (B.C.)

2559 (B.C.)

2560 (B.C.)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

5,185

8.0

5.2

34.5

7,115

11.0

6.6

32.2

7,886

12.1

7.1

31.5

7,930

12.2

7.4

33.0

8525

13.1

7.5

31.4

กรุงเทพมหานคร

309

5.4

4.1

42.4

277

4.9

3.6

41.5

302

5.3

3.1

33.1

409

7.3

4.2

33.0

319

5.7

4.1

40.8

เขตสุขภาพที่ 1

572

10.0

4.5

25.0

1,075

18.8

9.0

26.7

1,282

22.8

10.7

26.7

1,199

21.6

10.0

26.4

1,232

22.2

10.0

25.8

เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12

396
403
377
380
494
429
292
378
491
272
392

11.5
13.4
7.4
7.4
8.6
8.5
5.3
5.6
10.8
6.3
8.2

6.6
6.6
5.4
5.3
6.4
5.5
4.2
3.8
5.7
3.3
8.7

29.5
27.0
40.6
37.9
39.3
35.0
41.8
35.2
27.3
25.7
48.7

448
377
571
564
571
450
471
607
410
412
882

13.0
12.5
11.0
11.0
9.8
8.9
8.6
9.0
9.0
9.5
18.3

7.1
6.6
6.6
6.8
5.9
6.0
6.4
5.4
4.9
4.8
14.4

29.7
28.9
32.9
33.2
32.2
37.1
40.1
31.5
28.5
25.2
36.3

393
417
504
757
572
441
245
522
534
476
1,229

11.4
13.9
9.7
14.7
9.8
8.7
4.5
7.8
11.7
10.9
25.3

6.5
6.1
6.2
9.0
6.7
5.4
3.0
4.9
5.6
5.0
19.9

31.0
24.2
35.7
33.0
36.9
34.2
36.3
33.7
25.3
23.3
36.5

543
497
559
782
578
383
435
452
422
518
1,153

15.8
16.6
10.7
15.3
9.8
7.6
7.9
6.7
9.2
11.8
23.6

8.6
9.3
7.2
9.8
6.9
4.6
6.3
3.8
4.8
6.1
18.6

29.7
31.2
37.7
34.8
38.4
33.9
43.9
30.5
28.0
26.4
37.0

586
529
559
759
640
462
457
722
560
453
1,247

17.0
17.7
10.6
14.8
10.7
9.1
8.3
10.7
12.2
10.3
25.4

8.4
10.0
7.0
9.5
6.8
5.3
4.8
5.1
6.6
4.8
19.5

27.1
31.6
37.2
35.0
34.4
32.3
32.2
25.6
29.1
24.3
36.5

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที
อัตกราการเสี
ยชีวติ จากโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง (J40-J44) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 จ�ำแนก
ข้อมูล ณ วัน่ ที11
่ 30 พฤศจิ
ายน พ.ศ. 2561
วิเคราะห์: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายเขตสุ
ตารางที่ 11 ขอัตภาพ
ราการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (J40-J44) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 จำแนกรายเขตสุขภาพ
2556 (B.C.)

2557 (B.C.)

2558 (B.C.)

2559 (B.C.)

2560 (B.C.)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

number
of
death

Cause
specific
Mortality
rate

Premature
mortality
rate (3069 years)

Proportion
of aged
30-69 year
deaths
(%)

กรุงเทพมหานคร

5,633
325

8.7
5.7

4.3
2.3

26.2
22.2

5,830
302

9.0
5.3

4.2
2.6

25.0
27.8

6,394
346

9.8
6.1

4.5
2.1

24.2
19.1

7,421
440

11.4
7.9

5.2
3.2

24.6
23.2

6,762
317

10.4
5.7

4.6
2.6

24.0
25.9

เขตสุขภาพที่ 1

1,518

26.7

10.8

22.5

1,850

32.4

13.1

22.6

1,780

31.6

12.7

22.7

1,930

34.7

12.9

21.1

1,701

30.6

11.1

20.8

เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12

374
435
365
411
479
309
195
333
271
374
244

10.9
14.4
7.1
8.0
8.4
6.2
3.6
5.0
6.0
8.7
5.1

5.7
7.1
4.0
4.2
4.0
3.8
2.0
2.9
3.3
3.6
3.2

27.0
26.7
31.0
28.0
25.5
34.0
30.3
30.6
29.2
20.9
28.7

359
375
357
395
484
284
197
334
230
415
248

10.4
12.4
6.9
7.7
8.3
5.6
3.6
5.0
5.0
9.6
5.1

5.3
5.3
3.1
3.6
3.7
2.8
2.2
2.6
2.5
4.5
3.4

27.6
23.2
24.6
25.3
23.6
27.5
32.5
27.8
25.7
23.6
30.2

370
355
456
482
560
289
164
454
312
395
350

10.7
11.8
8.8
9.4
9.6
5.7
3.0
6.7
6.8
9.0
7.2

4.2
5.4
3.9
3.9
4.5
2.5
1.3
3.8
3.2
4.4
4.6

21.1
25.4
25.0
22.4
25.4
24.6
24.4
30.2
25.0
24.6
29.7

448
471
577
599
672
313
258
498
292
476
447

13.0
15.7
11.0
11.7
11.4
6.2
4.7
7.4
6.4
10.9
9.1

6.6
7.2
4.9
5.3
5.3
3.2
2.9
3.3
3.4
4.9
5.2

27.9
25.5
25.1
24.4
25.0
28.4
34.1
24.3
28.8
23.1
26.8

425
353
471
537
635
295
301
473
295
429
530

12.3
11.8
8.9
10.4
10.6
5.8
5.4
7.0
6.4
9.7
10.8

5.0
5.3
4.5
4.5
4.3
2.8
3.0
3.7
2.9
4.0
6.1

22.4
24.9
28.2
23.5
21.7
26.8
30.6
28.3
24.7
21.0
26.8

โรคทางเดิน
หายใจอุดกัน
เรื้อรัง
J40-J44
ประเทศ

แหล่
งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้ข้ออมูมูลลณณวันทีวั่ น30ทีพฤศจิ
่ 30 กพฤศจิ
กายน
ายน พ.ศ.
2561 พ.ศ. 2561
: สำนั
ติดต่อ กรมควบคุ
โรค กระทรวงสาธารณสุ
ข
วิวิเเคราะห์
คราะห์
: ส�กำโรคไม่
นักโรคไม่
ติดต่อ มกรมควบคุ
มโรค กระทรวงสาธารณสุ
ข

94

รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

